
2019 m. lapkričio 9 d., Nr. 86 (2116) 
Š E Š T A D I E N I S

www.naujasisgelupis.lt 
http://www.facebook.com/labirintai

kaina 0,50 €

REKLAMA

NUKelta Į 3 p. 

NAUJASIS
GĖLUPIS

Jaunieji 
šauliai minėjo 
konstitucijos dieną

padėka už 
visuomeninį darbą 
– kelionė į pamario 
kraštą 

5

4

policija ragina 
labiau saugoti 
savo turtą7

Parlamentarai nesu-
tiko pensijų išnešio-
jimą patikėti išimti-
nai Lietuvos paštui. 
Jas ir toliau galės ne-
šioti ir privačios ben-
drovės. 

Seimas ketvirtadie-
nį atmetė šešių opozi-
cijos socialdemokratų 
siūlymą leisti pensijas 
nešioti tik universa-
liųjų pašto paslaugų 
teikėjams – tokią li-
cenciją šiuo metu tu-
ri tik Lietuvos paštas. 
Už pataisų atmetimą 
balsavo 54 Seimo na-
riai, prieš – 7, o susi-
laikė 11.  

Pasak Socialinių rei-
kalų ir darbo komiteto 
pirmininkės socialdar-
bietės Rimantės Šala-
ševičiūtės, dabar Lie-
tuvos paštas pensijas 
išnešioja 28-iose savi-
valdybėse, o privačios 
bendrovės – 32-jose. 

Pataisų iniciatorių 
teigimu, pakeitimais 
siekta, kad nepasikar-
totų situacija, kai pen-
sijų pristatymas į na-
mus Vilniuje ir Kau-
ne šių metų pradžioje 
sutriko, nes konkursą 
laimėjusi įmonė „Bas-
taras“ nesugebėjo to 
padaryti. 

Tuomet Lietuvos 
paštas laikinai perėmė 
pensijų nešiojimą Vil-
niuje bei Kaune. Šiuo 
metu vyksta naujas 
pensijų išnešiojimo 
šiuose miestuose kon-
kursas.  

Šiuo metu univer-
salias paslaugas teikia 
Lietuvos paštas, tačiau 
tokių paslaugų teikė-
jais gali tapti ir kitos 
įmonės, jei įvykdytų 
reikalavimus.   

Vyriausybė rugsėjį 
yra nusprendusi nuo 
2021-ųjų pensijų išne-
šiojimą patikėti tik Lie-
tuvos paštui.   BNS

Seimas: 
pensijas ir 
toliau galės 
nešioti ne 
tik lietuvos 
paštas

„Nord Stream ii“ – dar viena rakštis pasaulio 
politikos „ežyje“

NUKelta Į 4 p. 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Spalio 22 d. Prancūzijoje, 
Europos Parlamento rū-
muose Strasbūre įvyko 
pirmasis, tačiau akivaizdu, 
ne paskutinis aukšto ran-
go susitikimas dėl Balti-
jos jūros dugnu į Vokietiją 

atvingiuojančio dar vieno 
dujotiekio.

Į šį susitikimą susipažin-
ti su itin dideliu kiekiu in-
formacijos pakvietė Euro-
pos Parlamento narys, estas 
Svenas Mikseris. Į susitikimą 
atskubėjo ne tik keletas (iš 
863) europarlamentarų iš 
įvairių šalių, bet ir Lietuvos 
deleguoti europarlamenta-
rai Juozas Olekas, Petras Auš-

trevičius bei Liudas Mažylis. 
Kartu su europarlamentarais 
į diskusiją įsitraukė ir buvęs 
Rusijos Federacijos energeti-
kos viceministras Vladimiras 
Milovas, energetikos eksper-
tas Vladimiras Korčemkinas, 
Laisvojo Rusijos fondo atsto-
vas Ilja Zaslavskis, taip pat 
gamtosaugos ir žmogaus 
teisių gynimo organizacijų 
atstovai.

Nors atrodytų, jog Rytų Eu-
ropą aplenkiantis dujotiekis 

„Nord Stream II“ yra aktualus 
tik rytinėms Europos valsty-
bėms, vis tiek pavojaus var-
pais pradėjo skambinti ne 
tik kitos Europos šalys, bet 
ir patys rusai. Negana to, apie 
slaptus Europos Sąjungos su-
verenumui prieštaraujančios 
Vokietijos sprendimus prabi-
lo ir viena iš Vokietijos euro-
parlamentarių.

Taigi apie viską nuo pra-
džių.

SPECIALIAI IŠ STRASBŪRO

NORD STREAM 2 nuotr.

Praėjus savaitei po įspūdin-
go, itin solidaus Veiverių 
Tomo Žilinsko gimnazijos 
100-mečio minėjimo, kito-
je Veiverių istorijos įžymy-
bėje – buvusioje Veiverių 
mokytojų seminarijoje vy-
ko Veiverių A. Kučingio me-
no mokyklos organizuotas 
vieno didžiausių Lietuvos 
patriotų – Antano Kučingio 
120-ųjų gimimo metinių 
minėjimas-koncertas.

Šviesaus atminimo Anta-
nas Kučingis, pasak pirmojo 
operos boso partijų atlikė-

legendiniam lietuvos patriotui antanui kučingiui – 120 
Nuo Veiverių ir Mauručių – iki pasaulinių aukštumų!

jo, pedagogo ir režisieriaus 
Petro Olekos, buvo Lietuvos 
bosų karalius, jis taip pat Lie-
tuvos kariuomenės majoras, 
kovojęs Nepriklausomybės 
kovose su bolševikais, jis ir 
mokytojas, ir puikus šeimos, 
giminės, kuri kankinosi, ka-
lėjo, dalis netgi žuvo Mor-
dovijos, Kemerovo ir Omsko 
sričių lageriuose, garsiausias 
atstovas. Antanas Kučingis 
nepaprastai mylėjo tėviškę, 
mėgo Mauručiuose atosto-
gauti, dažnokai, ypač per at-
laidus, giedodavo Veiverių Šv. 

Liudviko bažnyčioje. 1930 m. 
jis sulietuvino savo pavardę 
– iš Kučinsko tapo Kučingiu. 
1956 m. buvo paleistas iš la-
gerio, 1957–1961 m. – Vil-
niaus valstybinio operos ir 
baleto teatro solistas (bo-
sas), 1961–1970 m. dainavo 
Kauno valstybiniame muzi-
kiniame teatre. A. Kučingis 
nemažai koncertavo, dažnai 
jam akompanuodavo anūkė 
– pianistė Jūratė Šleinytė.

1977 m., jau būdamas ga-
na solidaus amžiaus, Virgili-
jaus Noreikos pakviestas, dar 

kartą dainavo Mefistofelį Na-
cionaliniame operos ir bale-
to teatre. 1979 m., prie savo 
namo Kaune, Žaliakalnyje, 
tarybinių saugumiečių buvo 
žiauriai sumuštas, kaip nepa-
lenkiamas Lietuvos patriotas. 
1983 m., sulaukęs beveik 84 
metų, mirė, palaidotas Kau-
ne, Romainių kapinėse. So-
listo atminimas įamžintas O. 
Narbutienės ir K. Mikuličiū-
tės-Vaitkūnienės monogra-
fijose, prie Kučingių namo ir 
Kauno muzikinio teatro stovi 

Jūratė Šleinytė koncerto svečiams įteikia knygą apie Kučingį
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Teikiama pataisa dėl naktinių taikiklių
Seimui teikiama pataisa, kuri leistų medžioklėje naudoti 
naktinius taikiklius ir duslintuvus. Projekto iniciatoriai siekį 
įteisinti naktinius taikiklius argumentuoja kova su afrikiniu 
kiaulių maru, bet kritikai sako, jog naktiniai taikikliai 
nesuderinami su medžioklės etika ir palengvina darbą 
kontrabandininkams.

Seimui pristatomas draudimas 
savivaldybės būstus pernuomoti
Iniciatyva uždrausti pernuomoti savivaldybių būstus 
kilo, LRT paskelbus, jog iš Neringos savivaldybės butus 
pigiai išsinuomoję buvę, esami politikai, savivaldybės 
įmonių darbuotojai juos rinkos kainomis pernuomoja 
poilsiautojams.

Svarbesni spalio mėnesio darbai
Rugsėjo 30 – spalio 4 d. 

meras Alvydas Vaicekauskas 
su Kauno regiono savivaldy-
bių merų tarptautinio ben-
dradarbiavimo vizitu lankėsi 
Čekijos Respublikoje. Vizitas 
buvo skirtas kontaktams už-
megzti, galimoms bendra-
darbiavimo sritims ir projek-
tinėms idėjoms identifikuoti, 
patirties mainams.

Spalio 2 d. Savivaldybės 
administracijos Švietimo 
skyrius organizavo Tarptau-
tinės mokytojų dienos šven-
tę, kurios metu buvo apdova-
noti tradicinio Prienų r. savi-
valdybės  „Metų mokytojo“ 
konkurso nugalėtojai. Metų 
mokytoja išrinkta Prienų „Ži-
burio“ gimnazijos biologijos 
mokytoja metodininkė Rasa 
Kučinskienė.

Spalio 3 d. visoje Lietuvoje 
vyko pirmasis Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos egza-
mino etapas, kuriame daly-
vavo septyni Prienų rajono 
gyventojai.

Spalio mėn. Savivaldybės 
administracijos vadovai ir 
Žemės ūkio skyrius orga-
nizavo susitikimus su žem-
dirbiais seniūnijose. Susiti-
kimuose buvo aptarti 2019 
metai, pristatytas Prienų 
rajono savivaldybės kaimo 
plėtros rėmimo lėšų skyrimo 
tvarkos aprašas, technikos 
registravimo, pasėlių dekla-
ravimo, melioracijos naujo-
vės ir pasikeitimai, atsakyta 
į rūpimus klausimus.

Spalio 4–6 d. Prienų r. savi-
valdybės meras Alvydas Vai-
cekauskas, administracijos 
direktorė Jūratė Zailskienė, 
tarybos narė Angelė Mickie-
nė lankėsi miesto partnerio 
Naugarduko (Baltarusija) 
paminėjimo rašytiniuose 
šaltiniuose 975-ųjų metinių 
šventiniuose renginiuose.

Spalio 5 d. Prienuose jau 
12 kartą vyko tradicinė Mo-
kytojo dienos regata Prienų 
r. savivaldybės mero taurei 
laimėti. Regatoje dalyvavo 
11 komandų.

Spalio mėn. Prienų rajone 
prasidėjo pirmą kartą Lietu-
voje atliekamas reprezenta-
tyvus gyventojų nuotaikų ir 

pasitenkinimo tyrimas, pa-
gal kurį bus nustatytas Prie-
nų laimės indeksas. Tyrimą 
inicijavo iniciatyvinė grupė 
„Laimingas Prienų kraštas“, 
atlieka – bendrovė RAIT. 

Spalio mėn. pritaikyti du 
būstai neįgaliesiems Prienų 
mieste: pagerintos sanitari-
nės sąlygos, neįgaliųjų pato-
gumui pritaikyti dušai, tua-
letai, paplatintos durų angos 
ir kt. Darbams panaudota 
daugiau kaip 3000 Eur savi-
valdybės ir 4600 Eur valsty-
bės lėšų.

Spalio 7–11 d. 14 žmonių 
komanda iš Prienų miesto 
mokyklų ir Švietimo sky-
riaus dalyvavo Erasmus+ 
programos strateginės par-
tnerystės projekto „Šiuolai-
kiški mokymo(si) ir vertini-
mo metodai – kelias į asme-
ninę pažangą“ mokymuose 
Ispanijoje.

Vietos savivaldos dienos 
proga Prienų rajono savival-
dybės delegacija lankėsi Va-
rėnos rajono savivaldybėje. 
Šio vizito tikslas – pasidalin-
ti darbo patirtimi, idėjomis 
ir lūkesčiais, aptarti abiejų 
savivaldybių įgyvendinamus 
projektus, iššūkius.

Spalio 11 d. vyko Prienų r. 
savivaldybės 2019 m. futbo-
lo čempionato baigiamosios 
varžybos ir čempionato už-
darymas.

Spalio 12 d. Prienų sporto 
arenoje vyko Kauno regio-
no savivaldybių administra-
cijų darbuotojų ir politikų 
3-iosios pramoginės spor-
to žaidynės. Tinklinio, smi-
ginio, „Bassalo“, irklavimo 
treniruokliais, stalo teniso, 
„Donut Hockey“, plunksnos 
metimo rungtyse kovėsi 
Birštono, Jonavos, Kauno r., 
Kaišiadorių, Kėdainių, Rasei-
nių ir Prienų r. savivaldybių 
komandos.

Spalio mėn. prasidėjo Prie-
nų „Ąžuolo“ progimnazijos 
sporto aikštyno rekonstruk-
cijos ir Prienų lopšelio-dar-
želio „Pasaka“ kiemo papras-
tojo remonto darbai. 

Spalio 15 d. Prienų r. savi-
valdybėje vykusiame seniū-
nų pasitarime buvo aptarti 

seniūnų ataskaitų pateikimo, 
formų parengimo, kelių ir 
aplinkos priežiūros, atliekų 
ir archyvų tvarkymo bei kiti 
klausimai.

Spalio 15 d. Švietimo sky-
rius ir Išlaužo pagrindinė 
mokykla organizavo Prie-
nų r. registruotos naciona-
linės asociacijos – Kokybės 
siekiančių mokyklų klubo 
– dešimtmečiui skirtą konfe-
renciją „Mokyklų mokymo-
si dešimtmetis: savivaldaus 
mokymosi link“. Į ją susirin-
ko mokytojai ir mokyklų va-
dovai iš 29 Lietuvos moky-
klų, 11 savivaldybių.

Spalio 16 d. Švietimo sky-
riaus sėkmingos projekti-
nės veiklos patirtis prista-
tyta Švietimo mainų para-
mos fondo organizuoto-
je tvarumo konferencijoje 
„Erasmus+“ algoritmas pa-
žangai“. 

Spalio 16 d. vyko Prie-
nų rajono Trečiojo amžiaus 
universiteto  2019–2021 
mokslo metų atidarymo 
šventė. Dvejų mokslo metų 
mokymosi programą „Svei-
ka gyvensena ir dvasinis to-
bulėjimas“ pradėjo 150  lan-
kytojų.

Spalio mėn. įteikti pažy-
mėjimai naujai išrinktiems 
seniūnaičiams. 

Spalio 18 d. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre vyko 
kredito unijos „Prienų taupa“ 
20-mečio šventė.

Spalio 19 d. vyko Veive-
rių Tomo Žilinsko gimna-
zijos 100 metų jubiliejaus 
šventė. 

Spalio 20–25 d. Prienų r. 
mokyklų anglų k. mokytojų 
ir Švietimo skyriaus atstovų 
9 žmonių komanda dalyvavo 
„Erasmus+“ programos ben-
drojo ugdymo darbuotojų 
mobilumo projekto „Nova-
toriškų ugdymo(si) praktikų 
taikymas gerinant mokinių 
mokymosi pasiekimus“ mo-
kymuose Amsterdame (Ny-
derlandai).

Spalio 26 d. seniūnaičiai, 
bendruomenių pirmininkai 
dalyvavo Prienų r. savival-
dybės organizuotoje išvyko-
je į Pamario kraštą (Rusnę 

ir Šilutę). 
Spalio mėn. pasirašytas 

dotacijos susitarimas pa-
gal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę (EITP) „Wi-
Fi4EU“. Tai paramos schema, 
pagal kurią teikiama galimy-
bė naudotis nemokamu be-
laidžiu vietiniu tinklu viešose 
patalpose ir viešose erdvėse. 
Čekio suma 15 tūkst. Eur.

Spalio mėn. išasfaltuotas 
įvažiavimas į Jiezno PSPC, 
baigti Žaliakalnio g., Vytenio 
g., Šviesos g. ir Ateities g. da-
lies Prienuose, Vingio g. Bal-
bieriškyje, Alšios g. Stakliškė-
se, Dariaus ir Girėno g. Jiezne 
asfaltavimo darbai.

Spalio 21–25 d. Prienų r. 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, tarybos nariai 
Gintautas Bartulis ir Deivi-
das Dargužis, mero patarė-
ja Agnė Dargužienė miesto 
partnerio Dušečio mero Zu-
rabo Sekniašvilio kvietimu 
lankėsi Sakartvele. Vizito 
metu delegacijai buvo pri-
statyti vykdomi projektai, 
Gruzijos ir Lietuvos centro 
veikla, daug diskutuota apie 
investicijų pritraukimo gali-
mybes, gyvenimo sąlygų ge-
rinimą, ekonomikos auginą 
Dušetyje.

Spalio mėn. pateikta vys-
tomojo bendradarbiavimo 
su Sakartvelo Dušečio savi-
valdybe projekto paraiška. 
Projekto tikslas – pasidalinti 
Prienų r. strateginio vystymo 
patirtimi organizuojant ko-
kybišką švietimą ir visą gy-
venimą trunkantį mokymąsi 
ir sustiprinti Dušečio savival-
dybės darbuotojų strateginio 
planavimo gebėjimus. Dabar 
laukiama paraiškos vertini-
mo rezultatų. 

Spalio 31 d. vyko Savival-
dybės tarybos posėdis. Jame 
svarstyta 18 klausimų. Posė-
dyje patvirtinti Savivaldybės 
būsto ir socialinio būsto nuo-
mos tvarkos aprašai, naujas 
Nevyriausybinių organiza-
cijų veiklos aktyvinimo pro-
gramos lėšų skyrimo ir jų 
panaudojimo tvarkos apra-
šas, pritarta projektui „Van-
dentiekio tinklų bei vandens 
gerinimo įrenginių statyba 
Naujosios Ūtos kaime“. 

Prienų rajono savivaldy-
bės informacija
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Turkija išplatino euroobligacijų už 2,5 
mlrd. JAV dolerių
Turkija išplatino penkerių metų trukmės euroobligacijų 
emisiją už 2,5 mlrd. JAV dolerių.  Turkija žengė į užsienio 
rinkas remdamasi šiek tiek pagerėjusia padėtimi šalyje. 
Susilpnėjusi infliacija, taip pat JAV sprendimas panaikinti 
sankcijas Turkijai, sustiprino Turkijos finansinę sistemą.

Italijos mokyklose bus vedamos 
privalomos klimato kaitos pamokos
Italijos švietimo ministras pranešė, kad šalies 
valstybinėse mokyklose bus vedamos privalomos 
klimato kaitos pamokos.Šių dalykų vidurinėse 
mokyklose bus mokomasi nuo pirmos iki paskutinės 
klasės.

Mintimis 
dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja 
Laima Duoblienė

kas lietuvai geriau – 
apsirūpinti pigesniais 
energetiniais 
ištekliais iš rusijos 
ar brangesniais iš 
Vakarų Europos? 

Alvydas Baranauskas

Žmonės Lietuvoje labai 
sunkiai gyvena, gauna mažus 
atlyginimus, todėl ir reikia 
ieškoti galimybių viską pirkti 
pigiau. Nieko čia baisaus, kad 
dujos ir elektra mus pasieks 
iš Rusijos – ilgą laiką taip bu-
vo ir problemų neturėjom, 
viskas buvo pigiau. Nematau 
čia jokių grėsmių. 

Nijolė Židanavičienė

Savos elektros pasigami-
name mažai, gal 20 proc., du-
jų beveik visiškai neturime, 
todėl ir turime ieškoti patiki-
mų partnerių. Vakarai, žino-
ma, patikimiau nei Rusija ar 
Baltarusija. Savo reikmėms 
gal kiekvienas ūkelis ir galė-
tų elektros pasigaminti, bet 
niekas tokio dalyko neska-
tina. Energijos išteklius (ir 
pelnus) tarpusavyje dalinasi 
didžiosios pasaulio valsty-
bės, o iš kur mes, mažiukai, 
gausime, niekam nerūpi. 
Baiminamės, kad nesaugi 
naujoji Baltarusijos atominė 
elektrinė, bet gaisras Alytuje 
parodė, kad ir pas mus sau-
gumo mažai. 

Onutė Šaulinskienė 

Žinoma, kad patikimiau 
elektrą ir dujas gauti iš Va-
karų. Negalime būti priklau-
somi nuo Rusijos, nes nie-
kas negali prognozuoti, ka-
da jiems šaus į galvą „užsukti 
kranelius“. Ką tuomet darytu-
me? Juk savo elektros beveik 
neturime. Nors, manau, mū-
sų valdžiai nėra laiko galvoti 
apie ateitį, jiems niekas ne-
rūpi – nėra pinigų nei onko-
loginiams ligoniams, nei emi-
grantams, nei niekam kitam, 
tik jų gerovei užtenka. 

Roma Tutkuvienė

Gal elektra iš naujosios 
Baltarusijos elektrinės ir bus 
pigesnė, bet baimių dėl pati-
kimumo daug. Matyt, geriau 
brangiau, bet patikimiau. 
Juk išlaidos elektrai mūsų 
biudžete nesudaro labai di-
delės dalies. Bet, jei liktume 
be elektros, gyvenimas bū-
tų paralyžiuotas. Apskritai 
mūsų valdžia turėtų galvoti, 
kaip savo elektros daugiau 
pasigaminti, nes, manau, per 
mažai skatinama išnaudoti 
saulę ar vėją. Jei toliau veik-
tų Ignalinos AE, baimių turė-
tume mažiau nei dabar dėl 
Astravo AE, ir savos elektros 
turėtume. 

„Nord Stream“
„Nord Stream“ – dujotieko, 

jungiančio Rusiją ir Vokieti-
ją, projektas pradėtas vysty-
ti 1997 m., kai „Gazprom“ ir 
Suomijos kompanija „Nes-
te“ (vėliau – „Fortum“) įkūrė 
jungtinę kompaniją „North 
Transgas Oy“, kuri vystytų 
dujotiekio tarp Rusijos ir Vo-
kietijos tiesimą Baltijos jūros 
dugnu. 

Projektas buvo skirtas at-
verti didelį dujų tiekimo pa-
jėgumą, aplenkiat Rytų Eu-
ropos valstybes ir taip su-
mažinant tranzito išlaidas 
bei, suprantama, suteikiant 
Vakarų Europai energetinę 
nepriklausomybę nuo Balti-
jos šalių bei Ukrainos. 

Projektas buvo pradėtas 
tada, kai Rusijos Federacijai 
dar vadovavo Borisas Jelci-
nas. 1999 m. jam pasitrau-
kus, prie projekto vairo sto-
jo puikiai žinomi politikai 
– 2000 metais išrinktas Ru-
sijos prezidentas, „Gazprom“ 
dalininkas Vladimiras Puti-
nas bei Vokietijos kancleris 
Gerhardas Šrioderis. Mano-
ma, kad būtent tada prasi-
dėjo „tūkstantmečio žaidy-
nės“, į kurias įsisuko sunkiai 
suvokiami milijardai JAV do-
lerių. Lėtai, tačiau patikimai 
vykdomas projektas ne kar-
tą stebino savo lėšomis bei 
keistu Vokietijos siekiu labai 
glaudžiai bendradarbiauti su 
Rusija, kurios geležinę ranką 
patyrusios Rytų Europos ša-
lys puikiai suprato, jog dujos 
nėra vien tik verslas. 

Geopolitinės reikšmės įta-
rimai sutvirtėjo, kai 2005 m. 
kancleris G. Šrioderis tapo 
Rusijos koncerno „Gazprom“ 

„Nord Stream ii“ – dar viena rakštis pasaulio politikos „ežyje“
Stebėtojų tarybos pirminin-
ku. Toks netikėtas karjeros 
posūkis labai nustebino tiek 
Vokietijos, ES, Europos Par-
lamento narius, tiek ir įvai-
rių valstybių politikus. Eks-

kancleris, ilgą laiką derėjęsis 
dėl dujotiekio Baltijos jūros 
dugnu tiesimo, gavo aukštą 
(vadovaujamą) postą Rusijos 
energetikos sektoriuje: tapo 
stambios bendrovės stebė-
tojų tarybos pirmininku. Tuo 
tarpu savo antrąją preziden-
to kadenciją 2008 metais bai-
gęs V. Putinas į savo vietą „pa-

sodino“ tuometinį premjerą 
Dmitrijų Medvedevą. Kaip ir 
visi tikėjosi, D. Medvedevas 
tapo reprezentacine Rusijos 
ikona, o tolimesnius „Gaz-
prom“ bei valstybės klausi-
mus sprendė V. Putinas.

Prieš atveriant dujotiekį, 

Rusija tvirtino, kad juo tieks 
dujas, kurios iki tol buvo tie-
kiamos per Slovakiją, Lenki-
ją ir Čekiją, kad didelė dalis 
Rusijos dujų į Vokietiją bus 
tiekiamos tiesiogiai per Bal-

tijos jūrą, o Europos Sąjun-
gos valstybės bus apsaugotos 
nuo galimo Ukrainos dujotie-
kio sustabdymo, kaip nutiko 
2009 m.

2011 m. spalio 8 d. naujo-
ji Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel ir D. Medvedevas su 
didele euforija atidarė „Nord 
Stream“ nasrus. Dujotiekis iš 

tiesų tapo dar vienu inžineri-
niu paminklu žmonijai. 1222 
kilometrų 122 centimetrų 
skersmens ir 55 milijardus 
kubinių metrų dujų per me-
tus galintis perpumpuoti 
monstras.

Europos Sąjungos šalių 

romantizmas, tiesą pasa-
kius, pradėjo blėsti dar prieš 
atidarant pirmąjį dujotiekį. 
Nors buvo deklaruojama, 
kad Europa turės saugesnes 
ir didesnes galimybes gau-
ti dujų, visgi buvo akivaiz-
du, jog Rusija, atidarydama 
didįjį Baltijos jūros vamzdį, 
mažins sausuma einančių 
vamzdžių pralaidumą. Taip 
vėliau ir nutiko. Negana to, 
tuoj pat atsirado planai šalia 
pirmojo vamzdžio kloti an-
trąjį – tokį patį „Nord Stream 
II“. Daugelis pradėjo abejoti 
to būtinybe ir projektui ski-
riamomis lėšomis, nes pra-
dėjo aiškėti, jog faktinis dujų 
pralaidumas dviem vamz-
džiais išliks panašus į vieno 
vamzdžio pralaidumą, tačiau 
antrasis vamzdis įgalins Ru-
siją uždaryti dujų sklendes 
Rytų Europos valstybėms, 
panašiai kaip įvyko su Lie-
tuvoje nutiestu naftotiekiu 
„Družba“. Kai prasidėjo Rusi-
jos tranzitinės rokiruotės su 
Europa, šis naftotiekis staiga 
„sugedo“ ir buvo uždarytas 
„remontui“. Per ilgus metus 
Lietuvos pajūryje iškilo Bū-
tingės terminalas ir naftove-
žiai pradėjo reguliariai pluk-
dyti naftą iš Vakarų (kartais 
ir Rytų), o „Družba“ vis dar 
„nesuremontuota“.

Visgi Vokietijai deklaruo-
jant, jog dujų poreikis auga 
ir jau juntamas jų trūkumas, 
2017 metais buvo pasirašyta 
sutartis dėl praeityje numa-
tyto dujotiekio „Nord Stream 
II“ tiesimo. Darbų pabaiga 
buvo numatyta 2019 metais, 
tačiau dėl vėlavimo, panašu, 
dujotiekis bus paleistas tik 
2020 m. 

(Tęsinys kitame numeryje)

Svenas Mikseris (kairėje)

Liudas Mažylis
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parengta pagal alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-10-30 apie 16.30 val. 
Prienų r. Stakliškių k., išger-
tuvių metu neblaivus (1,49 
prom. alkoholio) vyras (g. 
1957 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (1,65 prom. alko-
holio) sugyventinę (g. 1964 
m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2019-10-30 apie 7.30 val. 
kelyje Antakalnis–Jieznas–
Alytus–Merkinė susidūrė 
automobilis „VW Golf“, vai-
ruojamas vyro (g. 1999 m.), 
automobilis „VW Passat“, 
vairuojamas vyro (g. 1969 
m.), ir automobilis „Merce-
des Benz“, kurį irgi vairavo 
vyras (g. 1996 m.). Eismo 
įvykio metu sužalotas „VW 
Golf“ vairuotojas, auto-
mobilio „Mercedes Benz“ 
vairuotojas ir juo važiavę 
keleiviai: du vyrai (g. 1960 
m. ir 1981 m.) dėl patirtų 
sužalojimų išvežti į Kau-
no klinikas. Eismo įvykio 
metu visi trys automobilių 
vairuotojai buvo blaivūs. 
Įvykio priežastis aiškinasi 
Prienų r. PK pareigūnai.

2019-11-01, apie 00.30 
val., Prienų r. sav., gyvena-
mojo namo virtuvėje kilu-
sio žodinio konflikto metu 
neblaivi dukra (g. 1993 
m.) rankomis sugriebusi 
už kaklo smaugė motiną 
(g. 1967 m.), sukeldama jai 
fizinį skausmą.

2019-11-03 apie 22 val. 
Prienų r., Stakliškių sen., 
Alšininkų k., gyvenamojo 
namo kambaryje vyras (g. 
1971 m.) smurtavo prieš 
savo sugyventinę (g. 1989 
m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

atKelta IŠ 1 p.

„Xerox“ žvilgsnis nukrypo į HP
JAV kopijavimo įrangos gamintoja „Xerox“ svarsto galimybę 
įsigyti kompiuterių ir spausdintuvų gamintoją HP už 
27 mlrd. JAV dolerių. „Xerox“ buvo įkurta 1906 metais 
ir gamino fotopopierių, o vėliau išgarsėjo 1958 metais 
pradėjusi gaminti kopijavimo aparatus. HP įkurta 1939 m. 
gamino garso aparatūrą, tačiau vėliau tapo viena iš pirmųjų 
Silicio slėnio technologijų pramonės lyderių.

JT palestiniečių pabėgėlių agentūros 
vadovas atsistatydino dėl vidinio tyrimo
Jungtinių Tautų Pagalbos ir darbų agentūros (UNRWA), 
besirūpinančios palestiniečių pabėgėliais, vadovas 
atsistatydino dėl vidinio tyrimo, susijusio su įtariamu 
netinkamu organizacijos valdymu. 

REKLAMA

Jaunieji šauliai minėjo konstitucijos dieną
Tradiciškai Prienų 206-
osios kuopos jaunieji šau-
liai susirinko Jiezno gim-
nazijoje norėdami pami-
nėti Konstitucijos dieną. 
Šia proga jau daugelį metų 
organizuojamos sportinės 
varžybos: stalo teniso, bau-
dų metimo ir smiginio. 

Jiezno gimnazijos šauliu-
kai sulaukė bendraamžių 

iš Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos (būrelio vadovas 
Kęstutis Žilinskas), Pakuonio 
pagrindinės mokyklos (vado-
vas Dalius Juodsnukis), Sta-
kliškių gimnazijos (vadovas 
Gintautas Sodaitis) ir ,,Žibu-
rio“ gimnazijos (mokytojas 
Vytas Blekaitis).

Stalo teniso rungtyje (teisė-
jas Kęstutis Žilinskas) auksą 

iškovojo žiburiečiai, sidabras 
atiteko balbieriškiečiams, o 
bronza teko tenkintis jiez-
niškiams. Baudų metime 
(teisėjas Saulius Šimanskas) 
pirmi vėl buvo prieniečiai, 
antri – Stakliškių šauliukai, 
treti – šeimininkai. Smiginio 
rungtyje (teisėja Laimutė 
Grigaliūnienė), kaip ir pernai, 
pirmavo Jiezno šauliukai, si-

dabrą iškovojo pakuoniškiai, 
o bronza atiteko Balbieriškio 
jaunimui. Paaiškėjo ir indivi-
dualių rezultatų nugalėtojai: 
baudų metimo bronza pasi-
puošė jiezniškis Erikas Kan-
drotas, sidabras atiteko sta-
kliškiečiui Giedriui Paulaus-
kui, o aukso savininku tapo 
prienietis Gytis Gelažauskas. 
Smiginio lyderiai buvo jiez-
niškiai – aukso medalio lai-
mėtojas Benas Trabuševs-
kis, tik vienu tašku nuo jo 

atsiliko Tomas Kuncevičius 
(sidabras), bronzos medalis 
atiteko Lukui Bucevičiui iš 
Balbieriškio.

Sveikinimo žodį tarė gim-
nazijos direktorė Neringa 
Zujienė. Džiugu, kad varžybų 
dalyvius aplankė ir svarų žodį 
tarė mūsų rinktinės vadas Vy-
tautas Žymančius. Jis kartu su 
direktore įteikė laimėtojams 
apdovanojimus. 

Prienų 206-osios kuopos 
vado pavaduotojas Sigitas 

Žalys

ATgARSIAI

garsiojo boso biustai.
Antanas Kučingis sukūrė 

70 įsimintinų operinių vai-

dmenų. Labiausiai jį išgar-
sino Mefistofelio vaidmuo 
Š. Guno operoje „Faustas“. A. 
Kučingio vardu 1994 m. Lie-
tuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija leido 
pavadinti Veiverių meno mo-
kyklą, kuri įsikūrusi buvusio-
se Veiverių mokytojų semi-
narijos patalpose, kur augo, 
brendo, mokėsi tapti Moky-
toju pats A. Kučingis. A. Ku-
čingio atminimas ir jo archy-
vai saugomi Kauno miesto 
muziejaus M. ir K. Petrauskų 
skyriuje. Muziejininkė K. Mi-
kuličiūtė-Vaitkūnienė paren-

gė ir leido neatlygintinai per 
minėjimą naudoti skaidres iš 
A. Kučingio gyvenimo.

Lietuvos bosų karaliaus 

A. Kučingio gimimo metinių 
minėjimas prasidėjo Osmino 
arijos iš V. A. Mocarto operos 
„Pagrobimas iš seralio“ vaiz-
do įrašu. Renginio vedėjas, 
karišku žingsniu perėjęs sa-
lę, scenoje atidavė pagarbą A. 
Kučingiui ir perskaitė trum-
pą vakaro herojaus biogra-
fijos santrauką su reikšmin-
giausiais jo gyvenimo ir vei-
klos akcentais.

Savo autentiškais prisi-
minimais gyvai dalijosi ma-
estro A. Kučingio vaikaičiai 
– pianistė, doc. Jūratė Šleiny-
tė ir jos brolis Kęstutis. Savo 

neblėstančius prisiminimus 
apie susitikimą su A. Kučin-
giu prieš 53 metus vykusia-
me Veiverių mokytojų semi-

narijos 100-mečio minėjime, 
pasakojo lituanistas, buvęs 
ilgametis Prienų rajono ta-
rybos narys, ilgametis Vei-
verių T. Žilinsko gimnazijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Zigmantas Puišys, greitai švę-
siantis savo 85-metį.

Garbingas svečias ir minė-
jimo-koncerto dalyvis VDU 
Muzikos akademijos Daina-
vimo katedros vedėjas prof. 
Tomas Ladiga, iš garsios Lie-
tuvos generolo Kazio Ladigos 
giminės, apibendrino tikro, 
gilaus, labai rimto žmogaus 
gyvenimo esmę, patriotizmą, 

legendiniam lietuvos patriotui antanui kučingiui – 120
Nuo Veiverių ir Mauručių – iki pasaulinių aukštumų!

akcentavo šeimą ir amžiną 
meilę Lietuvai.

Įdomias kalbas pagyvino 
ir meniškai papildė Veive-
rių A. Kučingio meno moky-
klos mokiniai: fleitistės Rus-
nė Sakalauskaitė, Raminta 
Celiešiūtė (mokyt. metod. 
Agnė Sipavičienė), pianistės 
Viktorija Kubiliūtė (mokyt. 
eksp. Rūta Bimbaitė), Vikto-
rija Celiešiūtė, Dovydas Ra-
dzevičius, Kamilė Žliobaitė 
(mokyt. metod. Renata Mor-
kūnienė), gitaristas Tomas 
Kurtinaitis (mokyt. Nerijus 
Ardzevičius), el. vargonais 
grojo Rita Damijonaitytė (vyr. 

mokyt. Jonas Derbutis). Salę 
renginiui papuošė keramikos 

mokytojos Miglės Valuntie-
nės auklėtiniai.

Mokinių programą soli-
džiai ir egzotiškai papildė 
VDU Muzikos akademijos 
Dainavimo katedros vedėjas 
prof. Tomas Ladiga (bosas) 
su dviem studentais (bosais) 
– bakalauru Povilu Strikaičiu 
ir magistru He Yao (Kinija). 
Jie atliko J. Tallat-Kelpšos dai-
ną „Kur lygūs laukai“, arijas 
iš Dž. Rosinio, V. A. Mocarto, 
Dž. Verdžio operų, I. Kalma-
no „Husaro maršą“, M. Leigh 
„Don Kichoto dainą“. Ypatin-
gą susižavėjimą ir griausmin-
gas ovacijas sukėlė solisto 
iš Kinijos He Yao lietuviškai 
atlikta Skalno daina iš G. Ku-
previčiaus miuziklo „Devyn-
bėdžiai“. Visiems solistams 
akompanavo koncertmeis-
terė Rūta Blaškytė.

Meno mokyklos įkūrėjas, 
vyr. mokytojas  

Jonas Derbutis 

Kučingio anūkas Kęstutis Šleinys (kairėje) ir minėjimo organizatorius Jonas Derbutis

Raminta Celiešiūtė ir Viktorija Celiešiūtė
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Sirijos šiaurės vakaruose per Rusijos 
antskrydį žuvo šeši civiliai
Sirijos šiaurės vakaruose per Damasko režimą palaikančios 
Rusijos antskrydį vyriausybės priešininkų tvirtovėje žuvo 
šeši civiliai. Per ataką Sacharos kaime, esančiame džihadistų 
kontroliuojamame Idlibo anklave, taip pat buvo sužeisti 
mažiausiai 20 žmonių.

Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimas 
greičiausiai įvyks ne anksčiau nei gruodį
JAV prezidento Donaldo Trampo ir Kinijos prezidento 
Si Dzinpingo susitikimas dėl pirmojo etapo prekybos 
susitarimo pasirašymo greičiausiai įvyks ne anksčiau 
nei gruodį. Pagal susitarimo sąlygas Kinija padidins JAV 
žemės ūkio produktų importą 40–50 mlrd. dolerių.

Lapkričio 21 d. 18 val. 
Prienų kultūros centre

padėka už visuomeninį darbą seniūnaičiams, bendruomenių bei asociacijų 
pirmininkams – kelionė į pamario kraštą 
Prienų r. savivaldybės me-
ras Alvydas Vaicekauskas 
kartu su administracija at-
sidėkodami už nuoširdžią 
visuomeninę veiklą, š. m. 

spalio 26 d. (šeštadienį) pa-
kvietė seniūnaičius ir ben-
druomenių bei asociacijų 
pirmininkus vykti į Pama-
rio kraštą. 

Kelionės dalyvius lydė-
jo mero pavaduotoja Lore-
ta Jakinevičienė ir Kultūros, 
sporto ir jaunimo skyriaus 

vyriausioji specialistė Irena 
Urbanavičienė.

Tai kasmetinė, jau ketvirta, 
Savivaldybės padėkos kelio-
nė žmonėms, neatlygintinai 

dirbantiems visuomenės 
labui. 

Rusnės saloje keliautojus 
pasitiko vietos bendruo-
menės pirmininkas Saulius 
Bukantas ir seniūnė Dalia 
Drobnienė. Seniūnė trum-
pai papasakojo apie gyveni-
mo ypatumus Rusnės saloje, 

bendruomenės iniciatyvas 
gražinant savo kraštą, tradi-
cijas, paveldą ir perspekty-
vas Nemuno deltoje. Ir nors  
kiekvieną pavasarį tirpstan-

tis ledas sukelia Rusnės salo-
je didelius potvynius, kurių 
metu apsemiamas vienas 
pagrindinių patekimų į salą 
– kelias Šilutė–Rusnė, vieti-
niai labi myli savo kraštą ir 
yra įpratę gyventi ant van-
dens ir šalia vandens. Atrodo, 
kad rusniškių svajonė – esta-

kada – jau įgavo realias for-
mas ir greitai  sala bus  pasie-
kiama bet kokiu metų laiku. 
Rusnė yra garsi ne tik savo 
kraštovaizdžiu ar išlikusia 

senąja medine architektūra 
– sala pagrįstai tituluojama 
skaniausios rūkytos žuvies 
sostine.

Prienų rajono keliaunin-
kams teko laimė pajusti van-
dens stichijos galią plaukiant 
į marias laivu „Sielis“, pasi-
grožėti horizonte matomo-

mis baltomis smėlio kopo-
mis, Ventės ragu, kormo-
ranais, baltaisiais garniais, 
paragauti karštos žuvienės 
ir pasivaišinti Šilutės mero 
dovanotu rūkytu karšiu.

Vakarėjant aplankytas pa-
jūrio žemumoje įsikūręs 
įspūdingas Hugo Šojaus dva-
ras. Įsigijęs Lėbartų dvarą, 
Hugo Šojus pavertė jį pa-
vyzdiniu ūkiu ir reikšmingu 
šiaurinės Rytų Prūsijos dalies 
kultūros centru. Matydamas, 
kaip greitai nyksta senieji lie-
tuvininkų amatai, tradicijos, 

tautosaka, jis ėmėsi rinkti lie-
tuvininkų tautosaką, vertė ją 
į vokiečių kalbą. Tai pirmasis 
Klaipėdos krašto muziejus 
su H. Šojaus sukaupta ver-
tinga etnografine medžiaga 
(60150 eksponatų).

Visos kelionės metu ke-
liauninkai jautė Šilutės rajo-
no savivaldybės mero Vytau-
to Laurinaičio ir administra-
cijos direktoriaus pavaduo-
tojos Dalios Rudienės globą. 
Ačiū jiems už svetingumą.

Prienų r. savivaldybės  
informacija
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D. Trumpo sūnus paskelbė įtariamo 
informatoriaus pavardę
JAV vadovo Donaldo Trampo sūnus trečiadienį paskelbė 
įtariamo anoniminio informatoriaus, kurio skundas 
davė pradžią prezidento apkaltos tyrimui, pavardę, 
sulaužydamas griežtas nuostatas, saugančias valdžios 
nusižengimus atskleidusius pareigūnus.

Jordanijoje subadyti aštuoni žmonės, 
įskaitant keturis turistus
Jordanijoje aštuoni žmonės, įskaitant keturis turistus, 
trečiadienį buvo sužaloti peiliu ginkluoto užpuoliko 
archeologinėje vietovėje šiauriniame Džerašo mieste. 
Užpuolikas buvo nedelsiant suimtas. Tai ne pirmas 
atvejis Jordanijoje, kai išpuolis įvykdomas turistų 
lankomoje vietoje.

katechezė apie 
apaštalų darbus. 
paulius areopage: 

tikėjimo  
įkultūrinimo  

atėnuose pavyzdys
Popiežius trečiadienio 

bendrojoje audiencijoje tęsė 
katechezių ciklą apie Apaš-
talų darbus ir apaštalo Pau-
liaus evangelizavimo misiją. 
Audiencijos dalyviai prieš 
Pranciškaus katechezę iš-
girdo Apaštalų darbų skai-
tinį apie Pauliaus kalbą atė-
niečiams, į kuriuos kreipėsi 
Areopage:

„Paulius, atsistojęs Areopa-
go viduryje, prabilo: Atėnie-
čiai, man rodos, kad jūs visais 
atžvilgiais pernelyg dievobai-
mingi. Vaikščiodamas ir ap-
žiūrinėdamas jūsų šventeny-
bes, radau aukurą su užrašu: 
‘Nežinomam dievui’. Taigi aš 
noriu skelbti jums tai, ką jūs 
nepažindami garbinate. “

Popiežius Pranciškus tę-
sė pasakojimą apie apašta-
lo Pauliaus kelionę, kuri po 
įvairių, kartais sudėtingų iš-
bandymų Filipuose, Tesalo-
nikoje, Berėjoje jį atvedė iki 
Atėnų, Graikijos širdies, ku-
ri nepaisant politinio nuos-
mukio tebebuvo gaubiama 
senosios garbės ir kultūri-
nio pirmavimo. Atėnuose 
apaštalas „netvėrė apmau-
du“ pamatęs miestą pilną 
stabų, rašo Apaštalų darbų 
autorius (Apd 17, 6). Tačiau 
akistata su pagonybe never-
čia Pauliaus trauktis iš mies-
to, o jį paskatina tiesti tiltą į 
tenykštę kultūrą, kuris leistų 
su ja dialoguoti.

Paulius nutaria susipažin-
ti su miesto aplinka, aplan-
ko reikšmingiausias vietas 

ir susitinka su svarbiausiais 
asmenimis. Apsilanko sina-
gogoje, kuri simbolizuoja ti-
kėjimą, užsuka į aikštę, sim-
bolizuojančią visuomeni-
nį gyvenimą, ir į Areopagą, 
politinio ir kultūrinio gyve-
nimo simbolį. Jis susitinka 
su žydais, epikūrininkų ir 
stoikų filosofais ir daugeliu 
kitų žmonių. Jis susitinka su 
visais, neužsisklendžia, kal-
basi. Paulius žvelgia į Atėnų 
kultūrą ir aplinką kontem-
pliatyviu žvilgsniu, atran-
dančiu Dievą, gyvenantį jos 
namuose, gatvėse, aikštėse 
(EG, 71). Paulius žvelgia į 
Atėnų miestą be priešišku-
mo, tikėjimo akimis. „Tai ver-
čia ir mus susimąstyti apie 
būdą, kuriuo mes žvelgiame 
į savo miestus: abejingai? Pa-
niekinančiai? Ar su tikėjimu, 
atpažįstančiu Dievo vaikus 
bevardėse žmonių minio-
se?“ – klausė audiencijoje 
popiežius.

Paulius apsisprendžia už 
tokį žvilgsnį, kuris leidžia at-
verti kelią tarp Evangelijos ir 
pagoniško pasaulio. Jis vieno 
iš seniausių antikos pasaulio 
institucijų – Areopago – šir-
dyje įgyvendino nepaprastą 
tikėjimo žinios įkultūrinimo 
pavyzdį: paskelbė Jėzų Kris-
tų stabmeldžiams jų neužsi-
puldamas, o tapdamas tiltų 
tiesėju – pontifex – pridūrė 
lotyniškai popiežius.

Pauliui atsparos taškas 
yra miesto altorius, dedi-
kuotas „nežinomam dievui“ 
(Apd 17, 23). Ant altoriaus 
nebuvo atvaizdų, nieko kito, 
tik šis užrašas: „nežinomam 
dievui“. Kalbėdamas apie 
šį pamaldumą nežinomam 
dievui Paulius įsitikinęs skel-
bia savo klausytojams, jog 
Dievas gyvena tarp piliečių, 
jis nesislepia nuo tų, kurie 
jo ieško nuoširdžiai, nors ir 
darydami tai apgraibomis  
(EG, 71). Paulius stengiasi 
atskleisti kaip tik tokį Dievo 
buvimą: „noriu skelbti jums 
tai, ką jūs nepažindami gar-
binate“ (Apd 17, 23).

Paulius, norėdamas atė-
niečiams atskleisti jų garbi-
namo Dievo tapatybę, pra-
deda nuo visatos sukūrimo, 
t. y. nuo biblinio tikėjimo į 
apsireiškimo Dievą ir nu-

veda klausytojus iki krikš-
čioniškos Išganymo ir Pas-
kutiniojo teismo žinios. Jis 
atskleidžia neproporcingu-
mą tarp Kūrėjo didybės ir 
žmogaus pastatytų švento-
vių, paaiškina, kad Kūrėjas 
visuomet leidžiasi būti ieš-
komas taip, kad kiekvienas 
jį atrastų.

„Šitaip Paulius „skelbia Tą, 
apie kurį žmonės žino, bet 
nepažįsta: Nepažįstamą Ži-
nomąjį““, – tęsė Pranciškus, 
primindamas savo pirmta-
ko Benedikto XVI kalbą su-
sitikime Paryžiuje su Pran-
cūzijos kultūros pasaulio 
atstovais.

Apaštalas paragino atėnie-
čius įveikti „neišmanymo lai-
kus“ ir ruoštis atsivertimui 
bei būsimajam teismui. Pau-
liaus žodžiuose yra Gerosios 
naujienos skelbimo užuomi-
na, jis kalba apie Kristų jo ne-
paminėdamas, o pavadinda-
mas „žmogumi, kurį Dievas 
paskyrė ir visiems už jį lai-
davo, prikeldamas iš numi-
rusių“ (Apd 17, 31).

Tačiau iškilo problema. 
Pauliaus žodžiai, kurie ligi tol 
patraukė klausytojų dėmesį, 
pradėjo jiems kliūti. Kristaus 
mirtis ir priskėlimas pasiro-
dė „kvailystė“ ir jie ėmė ty-
čiotis, tada Paulius pasišali-
no. Atrodo, jog jo bandymas 
nebuvo sėkmingas, tačiau 
kai kurie atėniečiai priėmė 
jo žodžius ir atsivėrė tikėji-
mui. Tarp jų buvo Areopa-
go narys Dionizas ir mote-
ris Damaridė. Ir Atėnuose 
Evangelija įsišaknijo ir pas-
klido dviem balsais: vyro ir 
moters!

Baigdamas katechezę po-
piežius kvietė:

„Šiandien ir mes prašyki-
me Šventosios Dvasios, kad 
išmokytų tiesti tiltus į kul-
tūrą, į netikinčiuosius ar į 
išpažįstančius kitą tikėjimą, 
nei mes. Visuomet tieskime 
tiltus, eikime su ištiestomis 
rankomis, be agresijos. Pra-
šykime gebėjimo švelniai 
įkultūrinti tikėjimo žiną, kad 
galėtume kontempliatyviai 
pažvelgti į nepažįstančius 
Kristaus, su meile, kuri su-
šildytų labiausiai užkietėju-
sias širdis.“

VaTiCaNNEWS

Vietovardžių metams paminėti – „protų mūšis“ 
kašonyse
„Protų mūšis“ – vienas iš 
populiariausių Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus vie-
šosios bibliotekos Kašonių 
bibliotekoje organizuoja-
mų renginių, į kuriuos vi-
sada suguža gausus būrys 
kašoniškių. 

Pasitaiko, kad ir kaimynai 
užsidega noru parungtyniau-
ti – kas protingesnis?

Saulėtą spalio pabaigos 
popietę į Kašonių biblioteką 
pasukti galvas atvyko Jiez-
no gimnazijos pradinių kla-
sių mokytojos ir prie stalų 
sėdo trys komandos: „Moki-
nių“, „Kašoniškių“ ir „Moky-
tojų“. Tema – Jiezno seniūni-
jos vietovardžiai. Kaip vėliau 
atskleidė patys „Protų mū-
šio“ dalyviai, Vietovardžių 
metams skirtos užduotys 
nebuvo lengvos, todėl ko-

mandoms reikėjo padirbėti 
iš peties!

Pasibaigus protų mūšiui ir 
suskaičiavus komandų lai-
mėtus taškus, paaiškėjo, kad 
geriausiai sekėsi „Mokytojų“ 
komandai – Jiezno gimnazi-
jos pradinių klasių mokyto-
joms. Tik puse taško atsiliko 
„Kašoniškių“ komanda. Nors 
„Mokinių“ komanda liko tre-
čia, tačiau jų geros žinios apie 
Jiezno seniūniją nustebino 
susirinkusiuosius.

Bibliotekoje svečių lau-
kė ne tik įdomios užduotys. 
„Mūšio“ pertraukėlių metu 

atsikvėpti padėjo jaunieji bi-
bliotekos skaitytojai, kurie 
mokytojas sveikino su pra-
ėjusia Tarptautine mokytojų 
diena, skyrė joms dainas, ei-
lėraščius ir pačių pagamintas 
dovanėles. Rimtai susirungu-
sioms komandoms prisimini-
mo dovanas įteikė Kašonių 
bendruomenės pirmininkas 
Dalius Kabašinskas. „Protų 
mūšio“ dalyviai taip pat buvo 
apdovanoti prizais – įspūdin-
gais tortais, kuriuos padova-
nojo nuolatinė bibliotekos rė-
mėja Ramutė Dumalakienė.

Danutė Bajorienė

prienų „revuonos“ pagrindinė mokykla 
įgyvendina projektą ,,Vaikų sveikos gyvensenos 
akademija“
Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinė mokykla kartu su VŠĮ 
,,Sveikatai palankus“ įgy-
vendina projektą ,,Vaikų 
sveikos gyvensenos aka-
demija“.

Projekto tikslas – gerinti 
jaunosios kartos Kauno aps-
krityje mitybos raštingumą, 
psichikos sveikatą, kasdieni-
nės veiklos ir poilsio režimą. 
Projekte dalyvauja 5 ir 4b 
klasių mokiniai. Užsiėmimų 
metu mokiniai mokėsi val-
dyti emocijas ir jas atpažinti, 

analizavo maisto produktus, 
ugdė valgymo kultūrą, etike-
tą. Praktinių užsiėmimų me-
tu mokiniai gamino sveikatai 
palankius patiekalus, mokėsi 
pamėgti naujus skonius. Mo-
kiniai gamino sumuštinius 
ir juos pristatė kitiems, ke-
pė blynus, gaminosi ledus, 
sveikus desertukus. Šių užsi-
ėmimų metu mokiniai suži-
nojo, ką, kaip ir kiek valgyti, 
kokius rinktis maisto pro-
duktus ir ką gaminti, kad bū-
tum sveikas ir laimingas. Už 
aktyvų dalyvavimą projekte 
mokiniams buvo įteikti pa-

žymėjimai.
Šio projekto metu moki-

niai sužinojo apie skanų ir 
sveikatai palankų maistą. Šis 
projektas prisidės prie svei-
katos išsaugojimo, vaikai iš-
moks subalansuoti mitybą. 
Subalansuotas maistas ir 
tinkamas mitybos režimas – 
svarbi sveiko gyvenimo būdo 
dalis. Taisyklinga mityba turi 
didelę reikšmę augančiam 
organizmui, emociniam vai-
ko vystymuisi bei elgsenos 
formavimuisi.

Mokytoja  
Zita Ferevičienė
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Irano Fordo komplekse vidurnaktį pradėtas 
urano sodrinimas
Iranas nuo ketvirtadienio vidurnakčio pradėjo urano 
sodrinimą Fordo komplekse. Anksčiau buvo pranešta, jog 
(urano heksafluorido) dujų padavimo į centrifūgas procesas 
Fordo komplekse vykdomas dalyvaujant inspektoriams iš 
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA).

Islandijos centrinis bankas sumažino 
palūkanų normas, pablogino 
ekonomikos augimo prognozę
Islandijos centrinis bankas trečiadienį pranešė, kad 
šiemet jau penktą kartą sumažino bazinę palūkanų 
normą, kuri dabar siekia 3 procentus, atsižvelgiant į 
pasaulinį ekonomikos neapibrėžtumą.
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Birštone jau šiek tiek su-
mažėjo turistų srautai, len-
gviau atsiduso vietiniai gy-
ventojai, mažiau darbo ir 
policijos pareigūnams. 

Su Alytaus apskrities vy-
riausiojo policijos komisari-
ato Birštono policijos komi-
sariato viršininku Rolandu 
Stikliumi kalbamės apie pa-
reigūnų dėmesio reikalaujan-
čias didžiausias problemas 
savivaldybėje, kaip preven-
cinėmis priemonėmis gali-
ma užkirsti kelią nusikalsta-
moms veikoms.

Pokalbio pradžioje PK vir-
šininkas pamini, jog pereitais 

policija ragina labiau 
saugoti savo turtą

ir šiais metais Birštono savi-
valdybėje nebuvo užregis-
truota sunkių nusikalstamų 
veikų bei autoįvykių, kuriuo-
se būtų žuvę žmonių. 

Per devynis šių metų mė-
nesius Birštono PK užregis-
truota 41 nusikalstama vei-
ka, per tą patį 2018 metų 
laikotarpį – 51 nusikalstama 
veika, sunkių ir labai sunkių 
nusikaltimų nebuvo. 

Opiausia problema – 
smurtas artimoje aplin-

koje
Skaičiai, tiesą pasakius, ne-

gąsdinantys, juk Birštonas 
visada buvo tarp saugiausių 
šalies savivaldybių. PK virši-
ninkas sako, kad šiuo metu 
aktualiausia problema, į ku-
rią pareigūnams reikia at-

laima
dUoBlIEnĖ

Spalio 30 d. Birštono savi-
valdybės salėje vyko kon-
ferencija „Mokinių užim-
tumo programų įgyvendi-
nimas Birštono savivaldy-
bėje 2019 m.“. 

Joje dalyvavo Birštono sa-
vivaldybės administracijos, 
ugdymo įstaigų atstovai, vai-
kų užimtumo programų vyk-
dytojai, svečiai.

Konferencijos dalyvius 
sveikino administracijos di-
rektorė J. Tirvienė. Ji pasi-
džiaugė, kad pasidalinti pa-
tirtimi ir idėjomis susirinko 
tie, kurie nori, kad vaikų už-
imtumas būtų dar prasmin-

aptartas mokinių užimtumo programų įgyvendinimas 

gesnis ir įdomesnis. 
Po sveikinimo žodžių Birš-

tono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vyr. specia-
listė Vida Gadliauskienė su-
pažindino su Mokinių užim-
tumo ir neformaliojo vaikų 
švietimo programų įgyven-
dinimu Birštono savivaldy-
bėje 2019 m. 

Šiais metais buvo įgyven-
dinti septyni projektai: po 
du įgyvendino Birštono gim-
nazija ir Birštono sporto 
centras, po vieną – Nemajū-
nų dienos centras, Birštono 
viešoji biblioteka ir Birštono 
meno mokykla. Šių projek-
tų įgyvendinimui iš Birštono 
savivaldybės biudžeto buvo 
skirti beveik 9 tūkst. eurų, 
kurie maždaug 400 vaikų 

padėjo turiningai praleisti 
vasarą. 

V. Gadliauskienė pasidžiau-
gė, kad per pastaruosius tre-
jus metus lėšos vienam vai-
kui išaugo nuo 11,5 euro iki 
15 eurų, o Birštono savival-
dybės neformaliose vaikų 
švietimo programose daly-
vaujantys vaikai, palyginti su 
kitomis Lietuvos mažosiomis 
savivaldybėmis, yra labiau-
siai užimti. 

Ji taip pat ragino jau dabar 
pradėti galvoti apie ateinan-
čių metų programas ir patei-
kė rekomendacijų dėl projek-
tų rašymo. 

Net 293 vaikai dalyvavo 
Birštono viešosios bibliote-
kos stovykloje „Knyga – til-
tas per laiką ir erdvę“, kurią 
pristatė bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo aptarnavimo sky-
riaus vedėja Nijolė Raiskie-
nė. Vienas pagrindinių užda-
vinių buvo sukurti stovyklos 
knygą – dienoraštį, kuriame 
atsispindėjo visos stovyklos 
metu įgyvendintos veiklos: 
skaitymai ir diskusijos, kū-
rybinės dirbtuvėlės, ekskur-
sijos po Birštoną, viktorinos, 
žaidimai. 

Birštono meno mokyklos 
mokytoja metodininkė Reda 
Černiauskienė papasakojo, 
ką mokiniai veikė stovyklo-
je ,,Keliauk ir pažink drauge“. 
Savaitę trukusios stovyklos 
metu vaikai lankėsi Skriau-
džių krašte, kur susipažino su 
suvalkietiškomis kanklėmis, 
mokėsi jomis groti, lankėsi 
Skriaudžių liaudies buities 
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Premjeras: mano pavyzdys įrodo, kaip 
diskriminuojami sergantieji vėžiu
Premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad jo pavyzdys 
įrodo, kaip diskriminuojami vėžiu sergantys žmonės,  
viešoje erdvėje pasirodžius komentarams, dėl klausimo, 
ar premjerui nebūtų protingiau arba laikinai atsistatydinti, 
arba visiškai atsistatydinti ir užleisti vietą kažkam kitam.

Nori savarankiškai veikiančių urėdijų
Seimo Aplinkos apsaugos komitetas linksta atsisakyti 
dalies prieš dvejus metus įvykdytos urėdijų reformos, 
kurios metu 42 šalies urėdijos buvo apjungtos į naują 
valstybės įmonę Valstybinių miškų urėdija. Nuo 2020-
ųjų liepos valstybinių miškų valdymą norima vėl patikėti 
kelioms urėdijoms, dėl kurių skaičiaus apsispręstų 
Vyriausybė. 

PRIE VYTAUTo KAlno

atKelta IŠ 7 p.

atKelta IŠ 7 p.

kreipti dėmesį, yra smurtas 
artimoje aplinkoje.

Įstatymas dėl smurto arti-
moje aplinkoje priimtas jau 
prieš keletą metų, bet, pasi-
rodo, problema visgi išlieka. 
„Šiemet jau šiek tiek suma-
žėjo tokių atvejų, tačiau vis 
dar pasitaiko. Dažniausiai 
nukenčia moterys. Daugiau-
sia iškvietimų gauname ilges-
niais savaitgaliais ar švenčių 
metu, taip pat piniginių išmo-
kų gavimo dienomis. Smurto 
artimoje aplinkoje didžiausia 
priežastis – alkoholis“, – pasa-
koja PK viršininkas.

Nuvykę į įvykio vietą pa-
reigūnai smurtautoją išveža 
į areštinę, kur jis gali būti lai-
komas dvi paras. Vėliau byla 
keliauja į teismą, kuris smur-
tautojui gali skirti sankcijas, 
tam tikrus apribojimus, taip 
pat siųsti išklausyti paskaitų 
apie alkoholizmą ir smurtą 
artimoje aplinkoje. Beje, kaip 
paminėjo R. Stiklius, didesnė 
dalis bylų teismo nepasiekia, 
kadangi auka ir smurtautojas 
susitaiko. Pasak PK viršinin-
ko, kai kuriose šeimose būna 
pakartotinių smurto atvejų, 
o kitiems užtenka vienos pa-
mokos. Per devynis šių metų 
mėnesius Birštono PK regis-
truota 34 pranešimai apie 
smurtą artimoje aplinkoje 
(2018 m. tuo pačiu laikotar-
piu – 75), pradėta 6 ikiteismi-
niai tyrimai (2018 m. – 18).
Žmonėms patariama ge-
riau rūpintis savo turtu
Nemažai rūpesčių parei-

gūnams kelia ir ilgapirščiai, 
mėgstantys pasisavinti sve-
timą turtą. Šiemet užregis-
truota 11vagysčių, iš kurių  
atskleistos kol kas tik dvi. 
Pasirodo, vagystės yra ga-
na subtilus reikalas. Kartais 
žmogus nežino, ar daiktą 
(dažniausiai telefoną ar pi-
niginę) jis pats pametė, kur 
nors paliko ar pavogė. Tokių 
atvejų dažniau pasitaiko po-
ilsiautojams. Kaip pareigū-
nai pastebėjo, pasitaiko, kad 
daiktus žmonės pameta pa-
tys, bet būna, kad ir apšvari-
na vagys. PK viršininkas sako, 
kad pavogtą telefoną galima 

lengviau surasti, jeigu tele-
fonų savininkas turi įsivedęs 
programėlę, kurios leidžia 
nustatyti, kur šiuo metu yra 
telefonas.

R. Stiklius pasidžiaugė, 
kad rimtų vagysčių iš butų, 
automobilių ar automobilių 
šiemet nepasitaikė. PK vir-
šininko nuomone, daugeliui 
galimų vagysčių kelią užker-
ta ir tai, kad prie įvažiavimų į 
Birštoną atnaujintos vaizdo 
kameros, kurios fiksuoja vi-
sų automobilių valstybinius 
numerius. Tai atbaido ir at-
vykstančius vagišius ar jų 
grupuotes, kurios važinėja 
po įvairias miestus bei kai-
mus ir vagia. Kiek sunkiau su 
sukčiais, kurie randa įvairių 
būdų, kaip apgauti patiklius 
žmones. Galima paminėti ne 
tik telefoninius sukčius, bet ir 
tokius, kurie internetu siūlo 
įvairias brangias prekes (au-
tomobilius, motociklus, bal-
dus), prašo pervesti avansą, o 
paskui dingsta. Pirkėjas lieka 
ne tik be prekės, bet ir be pini-
gų. Taip pat patariama vengti 
įsileisti į savo namus nepažįs-
tamus žmones.

Taip pat pareigūnai prime-
na gyventojams labiau sau-
goti savo daiktus. Matomose 
vietose, nerakinamose laip-
tinėse, rūsiuose, palikti dvi-
račiai, paspirtukai gana daž-
nai dingsta. Kartais dingsta 
ne visai, pasinaudojama ir 
numetama kitoje vietoje, bet 
pasitaiko, kad daiktas ir ne-
atsiranda.

Pareigūnai atkreipia dė-
mesį, kad žmonės, kurie kai-
miškoje vietovėje negyve-
na ištisus metus, turėtų būti 
atsargesni ir geriau saugoti 
savo gana brangius daiktus. 
Važinėdami po rudeniop tuš-
tėjančius kaimus, pareigūnai 
sako pastebėję, kad matomo-
se vietose paliekami trakto-
riukai-žoliapjovės, vandens 
siurbliai, dviračiai, benzini-
niai pjūklai ir kt. Gali pasitai-
kyti, kad kitą kartą atvykę į 
sodybą savininkai jau pasiges 
vertingo daikto. O vagį suras-
ti bus sunku. Todėl savo turtą 
reikia saugoti, laikyti patiki-
mai užrakintoje patalpoje ar-

ba įsirengti vaizdo stebėjimo 
kameras, sujungtas su telefo-
nais, ar perduoti saugos tar-
nybų apsaugai. Tai padės ap-
sisaugoti nuo nepageidauja-
mų svečių sodyboje ir neteks 
gailėti prarastų daiktų.

Pasitaiko nedidelių vagys-
čių iš parduotuvių, kai pava-
giama alkoholinių gėrimų, 
dešros, sviesto. Kai kurias 
veikas įvykdo pravažiuojan-
tys vagys, kai kurias – vieti-
niai, vartojantys alkoholinius 
gėrimus.

Nerimą kelia eismo  
srautai

Per 2019 metų 9 mėnesius 
eismo įvykių, kuriuose žuvo 
žmonės, nebuvo, o  sužalo-
ti 3 eismo dalyviai. Dėl girtų 
vairuotojų kaltės eismo įvy-
kių neįvyko.

Pasak PK viršininko, dide-
lių bėdų nėra, tačiau tokių, 
kurių galėtų ir nebūti, pasi-
taiko. Tai susiję su atvyks-
tančiais vairuotojais, miesto 
svečiais, kurie pasivaišinę 
sugalvoja ieškoti nuotykių. 
Pasitaiko, kad apgadinami 
automobiliai stovėjimo aikš-
telėse, ir nežinia, kas juos ir 
kuriuo metu apgadino. Gali 
būti, kad vairuotojas tai pa-
stebėjo ne iš karto.

Vietiniai gyventojai, būda-
mi neblaivūs, dažniau išdrįs-
ta pasivažinėti kaimiškose 
vietovėse. Visgi reikia pasi-
džiaugti, kad žmonės darosi 
pilietiškesni ir praneša apie 
vairuojančius neblaivius as-
menis, apie įtartinai važiuo-
jančius ar manevruojančius 
automobilius. Pareigūnams 
belieka patikrinti gautą in-
formaciją.

PK viršininkas R. Stiklius 
sako, jog dėl didelių žmonių 
srautų kurorte problemų iš-
vengti nepavyksta. Ypač vasa-
ros metu Birštonas būna sau-
sakimšas automobilių. Rei-
kėtų bent šiltuoju metų laiku 
uždaryti eismą vadinamaja-
me senamiestyje. „Jeigu čia 
nebūtų eismo, išvengtume 
spūsčių, o ir miesto vaizdas 
pagerėtų. Tačiau sprendimą 
dėl to turi priimti Birštono sa-
vivaldybė. Aplink yra pakan-
kamai automobilių stovėjimo 

policija ragina labiau saugoti savo turtą aikštelių, kur atvykusieji galė-
tų saugiai palikti savo trans-
porto priemones, o po miestą 
vaikščiotų pėsčiomis“, – sakė 
PK viršininkas.

Kai daug žmonių – pro-
blemų neišvengsi

Šiais metais viešose vietose 
įvykdytos dvi nusikalstamos 
veikos, abi atskleistos. Anot 
PK viršininko, kai mieste bū-
na daug žmonių, problemų 
neišvengsi, tad pareigūnai 
turi darbo stengdamiesi iš-
saugoti viešąją tvarką.

Šiuo metu Birštono PK dir-
ba 14 statutinių pareigūnų ir 
administratorius, viena dar-
buotoja yra vaiko auginimo 
atostogose.

Per devynis 2019 metų 
mėnesius Birštono PK parei-
gūnai reagavo į daugiau nei 
1000 pranešimų apie įvairius 
įvykius Birštono savivaldybės 
ir Prienų rajono teritorijoje. Į 
visus įvykius sureaguota per 
nustatytą laiką.

Kaip ir visoje Lietuvoje, 
pareigūnams tenka susidur-
ti ir su naminės degtinės ga-
mintojais, tačiau, pasak PK 
viršininko, dabar tai jau vie-
netiniai atvejai. Dar pasitai-
ko kontrabandinių cigarečių 
prekiautojų (šiemet sulaiky-
ti du asmenys). Kyla nauja 
problema dėl narkotinių me-
džiagų vartojimo. Jaunimas 
pabando parūkyti „žolės“, o 
kai kas gauna ir kitokių kvai-
šalų. Manoma, kad kvaišalai 
patenka į Birštoną įvairiais 
keliais – internetinė prekyba, 
atrandant būrelį bendramin-
čių, kurie vartoja ir aprūpina 
kitus. Įtakos turi ir padidėję 
srautai atvykstančių žmo-
nių, turistų bei poilsiautojų, o 
tarp daugybės žmonių būna 
ir įvairaus plauko...

Tačiau susekti ir nustatyti 
kvaišalų platintojus ir varto-
tojus labai sudėtinga. Su nar-
kotinėmis medžiagomis susi-
jusių nusikalstamų veikų per 
devynis 2019 metų mėnesius 
neregistruota, o 2018 metais 
buvo registruoti 2 atvejai. By-
lų iškelta nebuvo, o vartoto-
jai nubausti administracinė-
mis baudomis. Belieka viltis, 
kad patys birštoniečiai bus 
supratingi, o žinodami  apie 
narkotikų žalą, nepaklius į 
jų pinkles.

muziejuje ir vilnų karšykloje. 
Stovyklautojai kartu su Kau-
no VDU „Atžalyno“ progim-
nazijos vaikų folkloro ansam-
bliu „Kaukutis“ rinko žolynus 
ir kūrė žolinius paveikslus, 
koncertavo „Eglės“ sanato-
rijoje, dalyvavo ekskursijoje 
po Kauną.

Birštono gimnazijos direk-
toriaus pavaduotoja ugdymui 
Asta Ferevičienė pristatė pro-
jektą „Dėvėkime senolių rū-
bą 2019“, kuriame dalyvavo 
1–4 klasių mokiniai. Veiklų 
įvairovė leido vaikams leisti 
laiką kartu, ugdyti meilę sa-
vam kraštui, kūrybiškumą, 
tautiškumą. Stovyklos metu 
vaikai užsiėmė sportine ir 
menine veikla, susipažino su 
medžio drožyba, vyko į Drus-
kininkus. 

Trečią kartą buvo surengta 
Nemajūnų dienos centro sto-
vykla „Stovyklaukime-drau-
gaukime-pramogaukime“. 
Nemajūnų dienos centro di-
rektoriaus pavaduotoja Jū-
ratė Dirginčienė papasakojo, 
kad šiais metais trijose pa-
mainose stovyklavo 39 vai-
kai (7–12 metų). Vykdytas 
veiklas pristatė stovyklos va-
dovas Povilas Juozaitis. Sto-
vyklautojai lankėsi Vilniuje, 
Trakuose, Kauno T. Ivanaus-
ko zoologijos muziejuje. Sto-
vykloje vyko sportiniai, meni-
niai užsiėmimai. Anot P. Juo-
zaičio, labiausiai džiugina tai, 
kad vos pasibaigus stovyklai 
vaikai klausė, ar jau gali užsi-
rašyti į kitų metų stovyklą. 

Birštono sporto centro 
surengtoje stovykloje „Judė-
kime ir plaukime kartu“, su-
rengtoje prie Guostaus eže-
ro, stovyklavo 32 vaikai (ir 
ne visi norintys tilpo). Pats 
pavadinimas atskleidžia, kad 
vaikai daug sportavo ir mau-
dėsi, buvo nuvykę ir į Vilnių, 
kur apsilankė MO muziejuje 
ir dalyvavo edukacinėje pro-
gramoje. 

Birštono sporto centro 
krepšinio treneris Aurimas 
Liuiza pristatė, ką veikė jau-
nieji krepšininkai „Individu-

aptartas mokinių užimtumo 
programų įgyvendinimas 

alių krepšinio įgūdžių gerini-
mo stovykloje“. Stovykloje, be 
krepšinio treniruočių ir ben-
drojo atletinio pasirengimo 
užsiėmimų, vaikai žaidė fut-
bolą, stebėjo Lietuvos krep-
šinio rinktinės varžybas, sto-
vyklavo prie Guostaus ežero, 
laukdami vėluojančių draugų 
ugdė kantrybę, žinias tikrino 
viktorinose. Ši stovykla nuo 
kitų skyrėsi tuo, kad joje daly-
vavo tik krepšinio treniruotes 
lankantys paaugliai. 

Šeši Birštono meno moky-
klos mokiniai dalyvavo tarp-
tautinėje stovykloje „Biršto-
no vasaros menų akademija“. 
Kokios patirties jaunieji me-
nininkai įgijo meistriškumo 
pamokose, kurias vedė gar-
sūs muzikantai, papasako-
jo Birštono meno mokyklos 
mokytoja metodininkė Ra-
munė Liutvynskienė. 

Birštono gimnazijos psi-
chologė Jolanta Veterienė 
pristatė gimnazijoje vykdytą 
VEIK (vaiko emocijų išraiškos 
kontrolės) programą. Progra-
moje dalyvavo 10 ketvirto-
kų. Ji papasakojo, kaip vyko 
užsiėmimai, kuo padėjo pro-
grama, kaip mokėsi, kokius 
mokymo metodus naudojo. 
Šiais metais programoje da-
lyvaus jau dvi grupės po 10 
vaikų (septintokai ir devinto-
kai). O pabaigoje J. Veterienė 
visus konferencijos dalyvius, 
kaip ir VEK programos daly-
vius, pakvietė „stoti“ į pagy-
rimų ratą ir pasakyti vienas 
kitam gražių žodžių.

Administracijos direkto-
rės pavaduotojas V. V. Revuc-
kas džiaugėsi, kad savival-
dybės skirti pinigai nenuėjo 
veltui, kad stovyklų vadovai 
moka pastebėti ir atskleis-
ti vaikų gerąsias savybes, o 
visų galvose – jau kitų metų 
stovyklos. Jis pažadėjo, kad 
Vaikų užimtumo programai 
lėšų bus skirta ir kitų metų 
biudžete. 

Konferencijos dalyvius dai-
nomis pasveikino Birštono 
gimnazijos jaunučių choras, 
vadovaujamas Toliamos Ra-
gienės. 
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„Lufthansa“ atšaukė 1,3 tūkst. skrydžių dėl 
numatomo darbuotojų streiko Vokietijoje
„Lufthansa“ trečiadienį pranešė atšaukianti 1,3 tūkst. 
skrydžių dėl numatomo keleivių salonų įgulų streiko, kuris 
truks dvi dienas. „Dėl streiko atšaukiama maždaug 1,3 tūkst. 
skrydžių, o tai paveiks apie 180 tūkst. keleivių“, – teigta oro 
transporto bendrovės pranešime.

„Airbus“ pasirengusi didinti orlaivių 
gamybos apimtis Kinijoje
Europos oro linijų bendrovė „Airbus“ ir Kinijos 
institucijos susitarė stiprinti bendradarbiavimą 
komercinių orlaivių gamybos srityje. „Airbus“ 
planuoja padidinti įmonės gamyklos Tiandzino mieste 
pajėgumus. joje būtų surenkami 6 orlaiviai per mėnesį.

PRIE VYTAUTo KAlno

Jau penkmetį Trečiojo am-
žiaus universitetas keliau-
ja per Birštono senjorų 
protus ir širdis, gydo ne 
tik liūdesį ir nuobodulį, 
žadina aktyviai dalyvauti 
bendruomenės veikloje, 
geriau pažinti savo gimtą-
jį kraštą bei patiems išlikti 
patraukliems, įdomiems, 
pozityviems, kupiniems 
gerų emocijų, besidžiau-
giantiems kiekviena gyve-
nimo diena. 

Viena iš universiteto vei-
klos formų yra pažintinės-
edukacinės kelionės. 

Šį kartą keliaujame į Telšius 
– Žemaitijos sostinę. Ankstų 
rytą su pakilia nuotaika ir en-
tuziazmu išvykstame iš Birš-
tono. Keliaudami Žemaitijos 
link klausomės mūsų kelio-
nių organizatoriaus Antano 

pažintinė kelionė į Telšius – miestą ant septynių kalvų
Kisieliaus pasakojimų apie 
Šatrijos ir Medvėgalio kalnus, 
Varnius, paslaptingąjį Lukšto 
ežerą, stabtelėjame prie Rai-
nių Kančios koplyčios, skir-
tos vieniems iš tragiškiausių 
Lietuvos istorijoje pirmosios 
sovietinės okupacijos pasku-
tinės savaitės įvykių ir 1941 
m. birželio 24–25 naktį įvy-
kusioms žudynėms Rainių 
miškelyje atminti. Kiekvie-
nas mintimis sugrįžtame ir 
apmąstome skaudžias Lie-

tuvos istorijos dienas, kai už 
meilę Tėvynei ir nenorą pa-
klusti okupantų jungui buvo 
nužudyti 74 Telšių kalėjimo 
politiniai kaliniai: mokytojai, 
mokiniai, ūkininkai, amati-
ninkai, tarnautojai, darbinin-
kai iš Telšių, Plungės, Kretin-
gos rajonų.

Kelionė neprailgsta, ir mes 

jau Telšiuose. Esame užsisa-
kę kultūrinio paveldo degus-
taciją kavinėje ,,Senamiestis“. 
Ponia Vaiva mums pristato 
ir papasakoja apie žemaičių 
tradicinius patiekalus, pa-
kviečia pasivaišinti gira, kas-
tiniu, cibulyne, pusmarškone 
koše, bulvėmis su kanapė-
mis, šilkine koše bei deser-
tiniu obuolių pyragu ir mėtų 
arbata. Visi patiekalai tiesiog 
tirpte tirpo mūsų burnose, 
buvome sužavėti jų skoniu 
ir, išgavę šilkinės košės bei 
kastinio gaminimo paslaptis, 
ne vienas bandysime pasiga-
minti namuose.

Padėkoję Vaivai už sve-
tingumą ir turiningą eduka-
cinę programą, keliaujame 
ant Vilniaus kalvos, kur stovi 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 
į dangų bažnyčia, telšiškių 
vadinama mažąja bažnytėle. 
Ji įkurta 1536 m. karaliaus 
Žygimanto I. Sena medinė 
parapijos bažnytėlė ne kar-
tą yra degusi ir perstatinėta. 
Nuo Vilniaus kalvelės mato-
si Zakso kalva, dar kitaip va-
dinamas Zakso kalnu. Prie 
Telšių turizmo ir informa-
cinio centro mus pasitinka 
Žemaičių kultūros draugijos 
pirmininkas Andrius Dacius 
– tikras savo krašto ir miesto 
patriotas, kuris šmaikščia že-
maitiška tarme pakvietė mus 
atrasti įdomiausias Telšių 
miesto architektūrines, isto-
rines vietas ir puošmenas. 

Stabtelėjame prie meninio 
akcento ,,Skrynia“, skirto žy-
dų verslui Telšiuose atmin-
ti. Sužinome, kad Telšiuose 
tarpukariu gyveno vyriau-
siasis Lietuvos rabinas, buvo 
atidaryta pirmoji Lietuvoje 
žydų mergaičių progimna-

zija, gyveno gausi ir turtinga 
žydų bendruomenė, veikė 
du žydų bankai. Čia pat, toje 
pačioje Turgaus aikštėje, sto-
vi skulptūra ,,Meškos pėda“ 
– tai legendinio Žemaitijos 
totemo – Žemaitijos meškos 
pėda, žyminti Žemaitijos sos-
tinės vietą. Sakoma, kad įdė-
jęs ranką į akmenyje įspaustą 
meškos leteną gali būti tikras, 
kad būsi stiprus ir tvirtas. Ti-

kimės, kad šiomis savybėmis 
meškos pėda apdovanojo 
mus visus. Kiek paėjėję trina-
me medalių „Žydukai“ nosis, 
tikėdami, kad pastorės pini-
ginės ir būsime išmintinges-
ni. Apžiūrime vienintelį pa-
saulyje „Žemaitijos gaublį“, 
pastatytą 2008 m. architekto 
Algirdo Žebrausko idėja – in-
telektualus ir šmaikštus atsa-
kymas tiems, kurie galvoja, 
kad žemaičių nėra. Gaublyje 
pavaizduotos Žemaitijos vie-
tovės atitinka realų žemėlapį, 
o Telšiai, kaip ir Roma, stovi 
ant septynių kalvų. Nusifoto-
grafuojame prie miesto her-
bo ir keliaujame numalšinti 
troškulį prie skulptūros ,,Ro-
tušės šulinys“.

Gido pasakojimu, šioje 
vietoje iki karo stovėjo labai 

gilus nepaprastai skaidraus 
ir, kaip pamena senieji tel-
šiškiai, ,,dėdėlee skanė“ van-
dens Rotušės šulinys. Gėlu 
šulinio vandeniu trošku-
lį malšindavo miestiečiai ir 
daugybė arklių, užtvindyda-
vusių Turgaus aikštę turgaus 
metu. Keturiuose šulinio 
kampuose įsitaisiusios ke-
turios meškos, iš kurių nasrų 
bėga geriamasis vanduo, ga-

lintis numalšinti troškulį bet 
kuriuo paros metu. Ant šuli-
nio visomis Europos kalbo-
mis užrašyta TAS VONDOU 
IR GERAMS. Mūsų dėmesį 
patraukia Turgaus aikštė-
je besipuikuojantis miesto 
laikrodis, kurio viršuje budi 
legendinis Žemaitijos tote-
mas – Žemaitijos meška. Vos 
už kelių žingsnių pamatome 
unikalią skulptūrą ,,Lietu-
vių skalikas“, skirtą Europos 
medžioklinių šunų veislei 
atminti, nes sovietinės oku-
pacijos pradžioje šie vertin-
gi skalikai buvo beveik visai 
išnaikinti. 

Klausomės gido prie pa-
minklo stovėjusiems gyvena-
miems namams „Če vaikystė 
kėimas nuklegiejė“. Centri-
nėje miesto aikštėje susido-

mime kinetine skulptūra-
žaidimu ,,Pažink Žemaitijos 
sostinę“. Ant stovo pastaty-
toje dengtoje plokštumoje 
sudėlioti svarbiausių miesto 
lankytinų vietų maketai. Čia 
žaidimo forma turėjome gali-
mybę pažinti septynių kalvų 
miestą – judinant skulptūros 
lentą reikėjo į lentos paviršių 
išridenti rutuliuką ir jį riden-
ti Miesto laikrodžio link. Įsiti-

kinome, kad pažinimas nėra 
lengvas procesas, nes ne iš 
karto pavyko atridenti rutu-
liuką į reikiamą vietą.  

Žavėjomės ir skulptūra 
„Žemaitijos legendos“, įam-
žinančia rūpestingumą ir ta-
pusia vienu iš mėgstamiau-
sių Žemaitijos simbolių – ant 
Žemaitijos totemo meškos 
motinos nugaros įsitaisę vie-
nodai mylimi meškiukai ir 
žemaitukai. Pirmasis – KŪ-
RĖJAS, svajoklis, poetas, me-
nininkas, mokslininkas. An-
trasis – GYNĖJAS, mylintis sa-
vo gimtąją žemę ir ją ginantis. 
Trečiasis, besibučiuojantis su 
meškute, yra DIPLOMATAS, 
tas, kurio pastangos būtinos, 
kad Žemaitija išliktų. Švelniai 
kairiu delnu patriname meš-
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Paryžiaus Dievo Motinos katedrą padės 
atstatyti Kinijos ekspertai
Kinijos ekspertai dalyvaus Paryžiaus Dievo Motinos 
katedros atstatymo darbuose. Prieš 850 metų pastatyta 
katedra, kurią apgadino balandį kilęs gaisras, suniokojęs jos 
stogą ir smailę, iki tol buvo Europos dažniausiai lankomas 
istorinis paminklas.

Infliacija Rusijoje nukrito iki 3,8 proc.
Metų (12-os mėnesių) infliacija Rusijoje spalį nukrito 
iki 3,8 proc., tai yra žemiau centrinio banko nustatyto 4 
proc. tikslinio lygio. Aukščiausiai metų infliacija Rusijoje 
šiemet, pridėtinės vertės mokesčio tarifui nuo metų 
pradžios padidėjus nuo 18 proc. iki 20 proc., buvo 
pakilusi kovą – iki 5,3 proc., ir nuo to laiko nuosekliai 
mažėjo.
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kos nosį, patikėdami legenda, 
kad mūsų norai išsipildys.

Kopiame į įkalnę, kur In-
sulos kalvos šlaitą saugo „Di-
džioji Žemaičių siena“, kurios 
šešiose meninėse plokštė-
se įrašyti svarbūs Žemaičių 
krašto istorijos įvykiai. Gi-
das Andrius juokauja, kad 
pasaulyje yra dvi didžiosios 
sienos: Žemaičių – garsiai ir 
įtikinamai demonstruojanti 
ypatingą žemaičių pagarbą 
savo kalbai, papročiams, uni-
kaliai istorijai, ir kiek ilgesnė 
– Kinijoje.

Katedros aikštėje skaito-
me rankų ženklus grindiny-
je, susipažįstame su miesto 
maketu akliesiems, klauso-
mės unikalaus 23 varpų Že-
maitijos kariljono skambėji-
mo. Aplankome didingą Šv. 
Antano Paduviečio katedrą, 

pažintinė kelionė į Telšius – miestą ant septynių kalvų

požemyje tyla apgaubtą krip-
tą, tyrinėjame katedros relje-
fines duris, kur pavaizduota 
Žemaitijos krikšto istorija. Ir 
visa tai gaubia Telšių vysku-
pijos centras. Mūsų širdys 
prisipildo dvasinės ramybės 
ir atgaivos, esame pakylėti 
naujų potyrių, sužavėti mies-
to grožio, žmonių atsidavimo 
savo kraštui, jo istorijos pa-
garbai ir išsaugojimui. 

Su charizmatišku gidu An-
driumi atsisveikiname prie 
amfiteatro Masčio ežero 
krantinėje. Kelių valandų 
kelionė po Telšius stebino 
vis nauju atradimu ir žave-
siu. Pamatėme tik mažą dalį 
miesto grožio, mažosios ar-
chitektūros puošmenų, giliau 
pažinome Telšių ir jo krašto 
istoriją, kultūrinio paveldo 
autentiškumą. Visa savo esy-

be pajutėme ir įsitikinome, 
kad nuo kiekvieno mūsų ma-
žų darbų priklauso Lietuvos 
miestų ir miestelių patrau-
klumas, unikalumas, grožis 
ir istorijos išsaugojimas. 

Kupini įspūdžių, gražios 
bendrystės, su daina vėlai 
vakare sugrįžome į gimtąjį 
Birštoną. Laukia naujos pas-
kaitos, susitikimai, įdomios 
pažintys ir kelionės, sutei-
kiančios mūsų gyvenimui 
džiaugsmo akimirkų ir gali-
mybės jaustis oriais, reika-
lingais vieni kitiems.

Gido Andriaus Daciaus dė-
ka sužinojome įdomių ir neti-
kėtų faktų apie Telšių praeitį, 
pajutome išskirtinę Lietuvos 
Roma vadinamo miesto dva-
sią, jos žmones, kultūrą, tra-
dicijas.

Birštono TAU direktorė Ni-
jolė Jakimonienė 

Birštono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos 
posėdyje svarstyta aktuali informacija
Spalio 29 d. Birštono savival-
dybės posėdžių salėje įvyko 
planinis Savivaldybės Eks-
tremalių situacijų komisijos 
(toliau – ESK) posėdis. 

Posėdyje dalyvavo Nacio-
nalinio visuomenės sveikatos 
centro prie SAM Kauno de-
partamento Prienų skyriaus 
vedėjas Almiras Skiauteris, 
Kauno PGV Prienų PGT vir-
šininkas Gintautas Baltrimas, 
Prienų VMVT viršininkas Ge-
diminas Banys, Aplinkos ap-
saugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos Alytaus 
valdybos Alytaus aplinkos ap-
saugos inspekcijos viršininkas 
Česlovas Meržvinskas, UAB 
„Birštono vandenys“ direkto-
rius Cezaras Pacevičius, Admi-
nistracijos darbuotojai.

Posėdžio pradžioje, pri-
stačius naują ESK komisijos 
pirmininkę, ESK pirmininko 
pavaduotojas, Savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Valentinas Vin-
cas Revuckas pristatė susirin-
kusiesiems pagrindines pro-
blemas, kurios iškyla šaltuoju 
metų periodu. Posėdyje daly-
vavusių institucijų, specialiųjų 
tarnybų atstovai, taip pat Birš-
tono seniūnijos eniūnas kons-
tatavo, kad šaltajam periodui 

pasiruošta. Kiekviena įmonė 
pagal vykdomos veiklos po-
būdį atliko įrenginių priežiūrą, 
reikalingos technikos remon-
tą, pasirūpino smėlio-drus-
kos mišiniais kelių barsty-
mui, numatytos kitos būtinos 
priemonės, ruošiantis žiemai. 
Kauno priešgaisrinės gelbė-
jimo valdybos Prienų prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas Gintautas Baltri-
mas pristatė, kad Birštono 
savivaldybėje, palyginus su 
pernai metais, gaisrų skaičius 
yra išaugęs, bet žuvusiųjų nė-
ra. Šiemet, kaip ir praėjusiais 
metais, toliau buvo vykdoma 
prevencinė akcija, ar gyvento-
jai butuose, namuose, sodybo-
se įsirengę dūmų jutiklius, ne-
sant jų – sumontuojama.

Aplinkos apsaugos departa-
mento prie Aplinkos ministe-
rijos Alytaus valdybos Alytaus 

aplinkos apsaugos inspekcijos 
viršininkas Česlovas Merž-
vinskas informavo, kad šiuo 
metu Tarnybos vykdo oro, 
vandens, dirvožemio stebėse-
ną 10 km spinduliu apie gaisro 
židinį. Gauti duomenys, jog pa-
imtuose oro mėginiuose Birš-
tono savivaldybėje spalio 18 ir 
20 d. – kenksmingų medžiagų  
neužfiksuota. Paimtas grunto 

mėginys Mardosų k., Prienų r., 
patenka į šiuo metu vykdomo 
monitoringo teritoriją.

Prienų VMVT viršininkas 
Gediminas Banys taip pat in-
formavo, kad paimti septyni 
pieno mėginiai Birštono  se-
niūnijoje.

UAB ,,Birštono vandentie-
kis“ direktorius informavo, 
kad vykdomi planiniai tyri-
mai, kuriems pateikti Nemuno 
vandens ir paviršinių nuotekų 
mėginiai.

Pagal turimus Nacionalinio 
visuomenės sveikatos cen-
tro prie SAM Kauno departa-
mento Prienų skyriaus vedė-
jo Almiro Skiauterio duome-
nis, nukentėjusiųjų po gaisro 
Alytuje, jaučiančių sveikatos 
sutrikimų, pirminės sveika-
tos priežiūros įstaigose tiek 
Birštono, tiek Prienų r., nebu-
vo užfiksuota. Ekstremaliųjų 
situacijų komisija sprendimą 
dėl grunto tyrimo poreikio 
ir tolimesnių rekomendacijų 
Birštono savivaldybės gyven-
tojams priims tik gavus minė-
tų paimtų tyrimų rezultatus. 
Savivaldybės gyventojams 
rekomenduojama vadovautis 
Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro prie SAM pateik-
tomis rekomendacijos.

Posėdžio metu Savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Jovita Tirvienė priminė, kad 
turi vykti glaudus bendradar-
biavimas, informacijos kei-
timasis tarp visų institucijų, 
įmonių, Savivaldybės admi-
nistracijos, seniūnijos, esant 
nepalankioms gamtinėms są-
lygoms, įvykus nelaimingiems 
atsitikimams, likviduojant ne-
laimių padarinius ir vykdant 
prevencinę švietėjišką veiklą 
šaltuoju metų periodu.

Birštono savivaldybės  
informacija 
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Lenkai nuo lapkričio 11-osios galės be vizų 
vykti į JAV
 Lenkijos prezidentas Andžejus Duda paskelbė, kad lenkai 
nuo kitos savaitės galės be vizų vykti į JAV turistinėms ir 
verslo kelionėms iki trijų mėnesių. A. Duda sakė, kad tai yra 
„svarbi ir gera žinia“ 37 mln. Lenkijos gyventojų ir maždaug 
10 mln. lenkų, gyvenančių Jungtinėse Valstijose.

Nepaisydama JAV perspėjimo, Serbija 
įsigis rusiškų raketų sistemą
Rusija pristatys Serbijai oro erdvės gynybos sistemą, 
nors JAV perspėjo apie galimas sankcijas šiai Balkanų 
šaliai dėl tokių pirkinių. Rusijos naujienų agentūra TASS 
pranešė, kad sistema „Pancir S“ Serbijai bus pristatyta 
„artimiausiais mėnesiais pagal pasirašytą sutartį“.
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06:00 lietuvos respubli-
kos himnas  06:05 Daik-
tų istorijos  07:00 Mūšio 
laukas  07:25 rikas, os-
karas ir pavogtas akmuo  
09:00 labas rytas, lie-
tuva 09:30 Žinios. orai 
12:00 rudieji lokiukai ir 
aš 12:55 Neįtikėtinos gy-
vūnų draugystės 13:50 
Džesika Flečer 15:28 lo-
terija “keno loto” 15:30 
Žinios. orai 15:45 Sveiki-
nimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. orai 17:55 
1989-ųjų dienoraščiai. 
Berlyno sienos griūtis 
20:25 loterija “keno loto” 
20:30 panorama 20:52 
Sportas. orai 21:00 Šok 
su žvaigžde 23:10 pinigų 
liūnas  00:40 Everestas  
02:45 rudieji lokiukai ir 
aš  03:40 Neįtikėtinos gy-
vūnų draugystės  04:25 
Džesika Flečer  

06:40 “Tomo ir Džerio 
šou” (22)  07:05 “Broliai 
meškinai. Nuotykių ieš-
kotojai” (49,50)  07:35 
“Šaunusis Skūbis-Dū” 
(7)  08:05 “ponas By-
nas” (12)  08:35 “Tomo 
ir Džerio nuotykiai” (9) 
09:05 “Beprotiškos me-
lodijos” (1)  09:30 kiNo 
pUSryčiai kria-kria-ke-
riai  11:15 Viena diena 
Niujorke  13:05 Nensė 
Driu  15:10 Mis Slaptoji 
agentė  17:25 kelionių 
panorama 17:55 Gyvūnų 
pasaulis. N-7.  18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 
orai 19:30 SUpErkiNaS. 
prEMJEra Smurfai. pa-
mirštas kaimelis  21:20 
kung Fu Joga  23:20 Sa-
vigynos mokykla  00:55 
Savižudžių būrys 

TV3
06:15 Televitrina  06:30 
ančiukų istorijos 1, 5 
07:00 Vėžliukai nindzės 
1, 10 07:30 aladinas 1, 
136 08:00 ančiukų isto-
rijos 1, 6 08:30 Virtuvės 
istorijos 10, 10 09:00 Gar-
du Gardu 8, 10 10:00 Būk 
sveikas! 2, 10 10:30 pen-
kių žvaigždučių būstas 7, 
10 11:00 Misija: dirbame 
sau 3, 8 11:30 Mano pi-
nigai 1, 2 12:00 alfa ir 
omega  13:40 102 dalma-
tinai   15:45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis 8 17:25 
aplink lietuvą. Žmonės 
1, 10 18:30 TV3 žinios 
313 19:17 TV3 sportas 1 
19:22 TV3 orai 313 19:25 
Eurojackpot 45 19:30 Tur-
tuolis vargšas 2, 10 21:00 
išgyventi vasarą  22:50 
Nemirtingieji  01:05 kaip 
išsirinkti vyrą  02:45 pa-
budimas  04:35 atsargiai! 
Merginos 1, 5 

BTV
06:30 laba diena  07:30 
“Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (42)  
08:30 laba diena  09:00 
Sveikatos kodas 09:30 
Sveikatos kodas televi-
trina 10:05 “Varom!” (7)  
10:40 “afrika. Mirtinai pa-
vojingi” (3)  11:45 “Ekstre-
malūs išbandymai” (12)  
12:20 “Būk ekstremalas” 
(39)  12:50 “Džeimio ir 
Džimio kulinarinės dvi-
kovos” (1)  13:55 “antho-
nis Bourdainas. Nepažįs-
tami kraštai” (2)  14:55 
“Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (43)  
15:55 “pavojingi kaimy-
nai” (11)  17:00 Betsafe–
lkl čempionatas 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 
MaNo HEroJUS Mirtinas 
ginklas  01:15 Galutinis 
tikslas 2 (k)  

07:03 programa 07:04 
TV parduotuvė 07:20 „TV 
Europa pristato. Vyrų še-
šėlyje“ (1,2) 08:30 „pa-
saulis iš viršaus“ (2/4) 
09:00 Tarptautinis turny-
ras „BUSHiDo kok 2019” 
10:00 Vantos lapas. laida 
apie pirties malonumus. 
N-7. 10:30 „pone prezi-
dente” (1/7,8,9) 12:00 
„Detektyvas linlis“ (2) 
14:00 Gyvenimas 15:00 
#NeSpaudai 16:00 Žinios 
16:30 kryptys lT 17:00 
laikykitės ten pokalbiai 
18:00 Žinios 18:30 Vyrų 
šešėlyje 19:00 Moterų 
daktaras 20:00 Žinios 
20:30 oponentai 21:00 
kitoks pokalbis su Edvar-
du Žičkumi 22:00 Vira-
las 22:30 Žinios 23:00 
laikykitės ten pokalbiai 
00:00 Moterų daktaras 
01:00 pagrindinis įtaria-
masis 03:00 pasaulis iš 
viršaus  

1
06:20  “ak lo j i ” (47 )  
06:50 “pragaro katy-
tė” (1)  07:50 “Daktaras 
ozas 08:50 “Tėvas Mo-
tiejus” (24)  10:10 “Būrė-

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTaDiENiS 
lapkričio

9
ja” (24,25)  11:25 “Būrėja” 
(26)  12:00 “klasikiniai 
kepiniai. anos olson re-
ceptai” (32)  12:30 “aklo-
ji” (48)  13:05 “Didelės 
svajonės, mažos erdvės” 
(5)  14:30 Sveikatos na-
mai  15:30 Sveikatos na-
mai teleparduotuvė. N-
7.  15:45 “Širdele mano” 
(220,221)  17:45 “akloji” 
(128,129)  18:50 “Būrėja” 
(61,62)  20:00 “Detektyvė 
rizoli” (1)  21:00 DETEkTy-
Vo VakaraS pabėgimas 
su vaikais  22:50 Vandens 
ieškotojas  03:15 pabėgi-
mas su vaikais   

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 klausi-
mėlis 06:20 Žagarės vyš-
nių festivalis 2015. kon-
certuoja grupė „Makchu 
pikchu” 07:20 auksinis 
protas 08:30 Unikalios 
mamos 09:00 Skren-
dam 09:30 pradėk nuo 
savęs 10:00 Į sveikatą!  
10:30 Smalsumo genas 
11:00 kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 11:30 
kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 12:00 kultūrų 
kryžkelė. Trembita 12:30 
kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 13:00 arTS21. Me-
no ir kultūros žurnalas  
13:30 J.Tumas – Vaižgan-
tas. Nebylys  14:40 Mano 
tėviškė 15:00 pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. kinijos „Didysis 
prizas” 16:20 Smegenų 
paslaptys. Marselis prus-
tas. 16:30 Mūšio laukas 
17:00 klauskite dakta-
ro  18:00 Stambiu planu 
19:00 Dainuoju lietuvą 
19:15 Dauntono abatija 6  
20:30 panorama  20:52 
Sportas. orai  21:00 kino 
žvaigždžių alėja. leidimas 
žudyti  23:10 Sostinės 
dienos 2019. Frans 01:55 
Second Hand. Dokumen-
tinis filmas 03:20 pasau-
lio teisuoliai 04:05 Šven-
tadienio mintys 04:30 
Duokim garo! 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Nacio-
nalinė ekspedicija 07:00 
Šventadienio mintys 
07:30 klausimėlis 08:00 
Tėčio reikalai 08:30 ry-
to suktinis su Zita kel-
mickaite 09:00 Hanso 
kristiano anderseno pa-
sakos  10:00 Gustavo en-
ciklopedija 10:30 lietu-
vos tūkstantmečio vaikai 
11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 
pasaulio dokumentika. 
premjera. Didžiosios pa-
saulio upės  12:55 pasau-
lio dokumentika. premje-
ra. Serengetis  13:45 pu-
aro  15:28 loterija „keno 
loto” 15:30 Žinios. orai 
15:45 istorijos detekty-
vai 16:30 Gyvenk be sko-
lų 17:30 Žinios. Sportas. 
orai 18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė 20:25 lote-
rijos „keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 
Sportas 21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis” 21:30 
Bloga mergaitė. Vaidybi-
nis serialas 22:30 prem-
jera 00:30 klausimėlis 
01:00 lrT radijo žinios 
01:05 Savaitė 02:00 lrT 
radijo žinios 02:05 klaus-
kite daktaro 03:00 lrT 
radijo žinios 03:05 kas 
ir kodėl?  03:30 Dviračio 
žinios 04:00 lrT radijo 
žinios 04:10 Vokietija 86  
05:00 lrT radijo žinios 
05:10 ponių rojus   

06:40 Tomo ir Džerio šou 
(23) 07:05 Broliai meški-
nai. Nuotykių ieškotojai 
(51,52) 07:35 Šaunusis 
Skūbis-Dū (8) 08:05 po-
nas Bynas (13) 08:35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (10) 
09:00 Sveikatos namai 
09:55 kiNo pUSryčiai Di-
dysis Tomo ir Džerio nuo-
tykis 11:00 ponas Bynas 
(1) 11:30 Sveiki atvykę į 
praeitį! 13:40 Sklinda gan-
dai 15:35 policijos akade-
mija 3. Vėl apmokymuose 
17:20 Teleloto 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 
orai 19:30 Šokio revoliuci-
ja 21:40 Slaptasis agentas 
23:35 Skambutis 01:45 
Savigynos mokykla 

TV3
05:05 “atsargiai! Mergi-
nos” 06:00 “Sveikatos 

medis” 07:00 “Vėžliukai 
nindzės”  07:30 “aladi-
nas”  08:00 “ančiukų is-
torijos”  08:30 “Svajonių 
ūkis” 09:00 “la Maistas” 
10:00 “pasaulis pagal mo-
teris” 11:00 “Svajonių so-
dai” 12:00 “operacija „rie-
šutai“ 2”  13:45 “Gražuolė 
ir Sebastianas. Draugai 
visam gyvenimui”  15:35 
“lizės Magvair filmas”  
17:30 “Visi mes žmonės” 
18:30 “TV3 žinios” 19:22 
“TV3 sportas” 19:27 “TV3 
orai” 19:30 “X Faktorius” 
22:00 prEMJEra Vakaro 
kiNo TEaTraS “Sicario 2. 
kartelių karai” 00:25 To-
bulos kopijos  02:20 Ne-
mirtingieji  04:15 Skubi 
pagalba 1, 1 

BTV
06:30 Tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic”. 
panevėžys 07:30 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (43) 08:30 Tau-
ro ragas 09:00 lietuvos 
galiūnų čempionato fina-
las. Šilalė 10:05 Varom! 
(8) 10:40 afrika. Mirtinai 
pavojingi (4) 11:40 Ekstre-
malūs išbandymai (13,14) 
12:50 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos (2) 
13:55 anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai 
(3) 14:55 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas 
(44) 15:55 pavojingi kai-
mynai (12) 17:00 Betsafe–
lkl čempionatas. Sintek-
Dzūkija - Žalgiris 19:30 
Tiltas (17,18) 21:35 Juo-
dasis sąrašas (22) 22:30 
Gyvi numirėliai (5) 23:30 
Snaiperis 3 01:15 Galutinis 
tikslas 2  

07:03 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Glu-
chariovas“ (2/50) 08:30 
kaimo akademija 09:00 
Mano vieta 09:30 Nau-
ja diena 10:00 Šiandien 
kimba 11:00 atliekų kul-
tūra 11:30 krepšinio pa-
saulyje su V 12:00 „pa-
grindinis įtariamasis“ 
(5/2) 14:00 kitoks po-
kalbis su Edvardu Žičku-
mi 15:00 Dekonstrukci-
jos su Edmundu Jakilai-
čiu 16:00 Žinios 16:28 
orai 16:30 „24/7“ 17:30 
oponentai 18:00 Žinios 
18:28 orai 18:30 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje. rašytoja Gabrielė 
petkevičaitė-Bitė” 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/17) 
20:00 Žinios 20:28 orai 

20:30 #NeSpaudai 21:30 
„24/7“ 22:30 Žinios 22:58 
orai 23:00 laikykitės ten 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/17) 01:00 „Detektyvas 
linlis“ (2) 03:00 „pasau-
lis iš viršaus“ (5/2) 03:20 
oponentai 03:40 „24/7“ 
04:40 kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi 05:40 
Mano vieta

1
06:35 akloji (49,50) 07:35 
pragaro katytė (2) 08:35 
Daktaras ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (85) 
09:35 Tėvas Motiejus 
(25) 10:50 Būrėja (27,28) 
12:00 klasikiniai kepiniai. 
anos olson receptai (33) 
12:30 Džino viešnagė ita-
lijoje (2) 13:00 Gaminame 
namie su reičele alen (6) 
13:30 Sveikinimai 15:45 
Širdele mano (222,223) 
17:45 akloji (130,1) 18:50 
Būrėja (63,64) 20:00 De-
tektyvė rizoli (2) 21:00 
SNoBo kiNaS Mes ne 
šventieji 23:10 Džiaugs-
mingas triukšmas 01:30 
Vandens ieškotojas 03:15 
pabėgimas su vaikais 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Sos-
tinės dienos 2019. Frans 
(Švedija) 06:55 B. kutavi-
čius. kaulo senis ant ge-
ležinio kalno. opera vai-
kams 07:45 krikščionio 
žodis 08:00 kelias 08:30 
kultūrų kryžkelė. Menora 
09:00 pasaulio lietuvių 
žinios 09:30 linija 10:00 
atspindžiai 10:30 lite-
ratūros pėdsekys 11:00 
Stop juosta 11:30 7 kau-
no dienos 12:00 kelias į 
namus 12:30 Mokslo sriu-
ba 13:00 Šok su žvaigž-
de 15:00 Šventadienio 
mintys 15:30 Brandūs 
pokalbiai. kultūros pro-
grama. 16:00 Euroma-
xx 16:30 Veranda 17:00 
Stilius  17:55 kultūringai 
su Nomeda 18:50 Mūsų 
miesteliai 19:40 Daunto-
no abatija 6  20:30 pano-
rama  20:52 Sportas. orai  
21:00 Skambantys pasau-
liai su Nomeda kazlaus 
22:00 koncertas „ir ištie-
siau rankas – miražas...” 
23:45 kino žvaigždžių alė-
ja. leidimas žudyti  00:15 
DW naujienos rusų kalba. 
00:30 Dabar pasauly-
je 01:00 kelias į namus 
01:25 Šok su žvaigžde 
03:25 Mergina su drako-
no tatuiruote 

SEkMaDiENiS 
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PROZININKĖ, DAILININKĖ, DRAMATURGĖ 
JURGA IvANAUSKAITĖ

 SkorpioNaS 
(10.24-11.22)

Stichija: Vanduo
Planeta: Marsas

Savaitės diena: antradienis
Akmuo: koralai, akvamarinas, karbunkulas

Spalvos: visi raudonos spalvos atspalviai

 aViNaS 
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje nuolat jausite laiko 
trūkumą, tad nesistenkite atlikti visų 
darbų iš karto - verčiau susikoncentruo-
kite ties vienu svarbiausiu. Į nesėkmes 
būsite linkęs reaguoti pernelyg emo-
cingai. Verčiau atsikratykite įspūdžio, 
kad kontroliuojate padėtį - tai netiesa. 
Kaip baigsis savaitė - visiškai neaišku. 
Veiks aplinkybės, menkai nuo jūsų te-
priklausančios.

 JaUTiS 
(04.21-05.21)

Pirmosiomis savaitės dienomis suklydęs 
stenkitės pasitaisyti tuojau pat - nelauki-
te patogesnio momento. Savieigai palikti 
reikalai tik blogės, tad reikės nuolatinio 
jūsų dalyvavimo ir priežiūros. Trečiadienį 
ar ketvirtadienį būtinai apdovanokite sa-
ve nedideliu mielu pirkiniu ar neįprastai 
prašmatniais pietumis. Savaitgalį nesėdė-
kite namuose, kita vertus, tolimų išvykų 
taip pat neplanuokite - pakaks nueiti į ki-
no teatrą ar aplankyti naują parodą.

 DVyNiai 
(05.22-06.21)

Nieko nėra neįmanoma, ypač šią sa-
vaitę. Nuo pat pirmadienio galite tikė-
tis įdomių neįprastų įvykių. Labai gera 
proga pradėti rašyti dienoraštį, net jei 
atpasakoti įvykiai jums pačiam atrodo 
tik blyškus realybės šešėlis. Savaitgalį 
tikėkitės trumpo, bet labai intensyvaus 
ir turiningo susitikimo su nepaprastai 
įdomiu žmogumi.

 VĖŽyS 
(06.22-07.22)

Porą dienų turiningai pailsėjęs, nuo pat 
pirmadienio verčiau vėl visa jėga kibkite 
į darbus. Jūsų profesinė veikla gali parei-
kalauti iš jūsų kur kas daugiau pastangų 
nei paprastai. Jūs žinote, kad tokių dienų 
būna, bet kaip visada jos užklumpa ne-
tikėtai. Visą šią savaitę būsite ganėtinai 
impulsyvus, greitas supykti, įsižeisti ir 
anaiptol ne toks greitas atleisti ar taiky-
tis. Kad ir kaip ten būtų, pasistenkite, kad 
ši gana netipiška Vėžiui situacija netaptų 
nevaldoma.

 liŪTaS 
(07.23-08.21)

Visą šią savaitę Liūtai trykš energija, 
entuziazmu ir bus pilni artėjančių ne-
paprastų pokyčių nuojautos. Geras lai-
kas brandinti naujas idėjas, generuoti 

strategiją, bet netinkamas galutiniams 
sprendimams priimti. Reikalai konkre-
tesnį pavidalą įgis nuo savaitės vidurio. 
Nenustebkite, jei savaitgalį pajusite ne-
numaldomą poreikį pabūti vienas.

 MErGElĖ 
(08.22-09.23)

Šią savaitę būsite laisvesnis dvasiškai ir 
kūrybiškesnis nei paprastai. Labai tinka-
ma savaitė imtis naujos veiklos - gal nauja 
tarnyba, sporto šaka ar hobis. Pasistenkite 
nepasiduoti depresijai, kai savaitės vidu-
ryje reikalai klostysis ne taip, kaip buvote 
numatęs. Savaitgalį pasistenkite atsikratyti 
senų nebenaudojamų daiktų.

 SVarSTyklĖS 
(09.24-10.23)

Visą savaitę kamuos saviraiškos proble-
mos. Ypač skausmingai reaguosite į viso-
kiausio plauko suvaržymus ir apribojimus. 
Iš aplinkinių galite tikėtis tik įvairiausių 
bandymų kaip nors pasinaudoti jumis sa-
viems tikslams. Penktadienis - ribinė die-
na. Daug kas baigsis ir daug kas prasidės.

 SkorpioNaS 
(10.24-11.22)

Šią savaitę būsite pilnas jėgų ir energijos, 
tik nežinosite, kuria linkme ją tinkamai 
nukreipti. Tad ir griebsite kiekvieną pa-
sitaikiusią progą, kad tik save realizuotu-
mėte. Ir dėl to veršitės į priekį ne visuomet 
pačiomis garbingiausiomis priemonėmis. 
Į savaitės pabaigą viskas daugmaž turėtų 
susitvarkyti.

 ŠaUlyS 
(11.23-12.22)

Labai tikėtina, kad būsite sutrikęs, blašky-
sitės, neracionaliai išnaudosite tiek darbui, 
tiek poilsiui skirtą laiką. Ženkite šiek tiek 
mažesniais žingsneliais! Neforsuokite 
per jėgą savo projektų. Tikriausiai verta 
paklusti instinktyviam norui kiek galima 
daugiau laiko praleisti namuose. Pasisten-
kite suteikti kuo daugiau džiaugsmo savo 
šeimai, kad ji nesijaustų pamiršta.

 oŽiaraGiS 
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje jums bus rodomi 
viliojantys ir intriguojantys, bet pakanka-
mai painūs simpatijos ar net meilės žen-
klai. Labai tikėtina, kad priimsite klaidingą 
sprendimą ir kurį laiką eisite keliu, vedan-
čiu aklavietėn. Palikite visa tai ir ieškokite 
naujų vietų, kur galėtumėte realizuoti sa-
ve. Apskritai įdirbis neblogas, bet vaisių 
dar teks luktelėti.

 VaNDENiS 
(01.21-02.18)

Pirmoje savaitės pusėje niekaip negalė-
site atsikratyti nepasitenkinimo savimi 
jausmo. Nemalonūs prisiminimai neiš-
vengiamai išmuš iš vėžių, ir pusiausvyrą 
atgausite tik į savaitės pabaigą. Ketvir-
tadienį imkitės tik to, kas jums išties yra 
svarbu. Sąžiningas pasikeitimas idėjomis 
stiprina solidarumą. Tikėtina, kad savait-
galį susipažinsite su dvasiškai labai sau 
artimu žmogumi.

 ŽUVyS 
(02.19-03.20)

Ši savaitė nebus iš lengvųjų. Jus labai 
kamuoja nuotaikų kaita. Neleiskite sau 
plaukti pasroviui. Pasistenkite susirasti 
daugiau sau įdomių pramogų, nebūkite 
abejingas viskam. Savaitės viduryje galite 
sulaukti netikėtų simpatijos ženklų iš prie-
šingos lyties asmens. Savaitgalį saugokitės 
peršalti ir nepersivalgykite.

prenumeruokite 
„Naująjį Gėlupį“ 
ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonomikos, 
kultūros ir politikos 

naujienų!
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Bakingamo rūmai: karalienės naujuose 
apdaruose nebebus tikro kailio
Po kritikos, Bakingamo rūmai trečiadienį pranešė, kad 
naujuose specialiai karalienei Elzbietai II sukurtuose 
apdaruose nebebus tikro kailio. Tačiau, pasak rūmų, šis 
sprendimas nereiškia, kad karalienė atsisakys savo turimų 
apdarų su tikru kailiu.

Dusyk olimpinė čempionė baigė karjerą 
dėl grėsmės likti aklai
Dusyk olimpinį auksą iškovojusi Didžiosios Britanijos 
boksininkė Nicola Adams baigė karjerą dėl baimės 
likti aklai. Pasak BBC, 37-erių britė, auksą lengviausioje 
(iki 51 kg) svorio kategorijoje iškovojusi Londono ir 
Rio de Žaneiro olimpiadose, atsižvelgė į specialistų 
rekomendacijas.

REKLAMA

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios 09:20 
Senis 10:25 Štutgarto kri-
minalinė policija 3  11:10 
komisaras reksas  12:00 
Beatos virtuvė 13:00 klaus-
kite daktaro 13:58 loterija 
„keno loto” 14:00 Žinios 
14:20 laba diena, lietuva 
16:35 kūrybingumo moky-
kla 16:45 premjera. ponių 
rojus  17:30 Žinios. Sportas. 
orai  18:00 kas ir kodėl? 
18:30 klauskite daktaro 
19:30 Vartotojų kontrolė 
20:25 loterija „keno loto” 
20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 
lrT forumas 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 premjera. 
Vokietija 86  23:45 komi-
saras reksas  00:30 Tėčio 
reikalai 01:00 lrT radijo 
žinios 01:05 istorijos de-
tektyvai 02:00 lrT radijo 
žinios 02:05 klauskite dak-
taro 03:00 lrT radijo žinios 
03:05 kas ir kodėl?  03:30 
Dviračio žinios 04:00 lrT 
radijo žinios 04:10 Užver-
buotas  05:00 lrT radijo 
žinios 05:10 ponių rojus   

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1181,1182,1183) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(24) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (63,64) 09:55 
Gyvūnų pasaulis 10:25 
rozenheimo policija (12) 
11:25 kk2 penktadienis 
13:00 paskolinta meilė (81) 
14:00 Našlaitės (113) 15:00 
Svajoklė (113) 16:00 labas 
vakaras, lietuva 17:30 Vi-
Do ViDeo 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 kk2 20:00 Nuo... 
iki... 21:00 rimti reikalai 
2 (41) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 orai 22:28 
Telefoninė loterija 1634 
22:30 Vakaro SEaNSaS 
kitas pasaulis 4. pabudimas 
00:15 Begėdis (9) 01:25 
Slaptasis agentas 

TV3
 06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 419 06:55 čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 150 07:25 kempiniukas 
plačiakelnis 11, 240 07:55 
Svajonių sodai (kart.) 8 
08:55 Meilės sūkuryje 3178 

10:00 Meilės simfonija 1, 
86,87 12:00 atsargiai! Mer-
ginos 1, 7,8 13:00 pažadė-
toji 7, 2202,2203,2204,2205 
15:00 Simpsonai 28, 17,18 
16:00 TV3 žinios 224 16:25 
TV3 orai 224 16:30 TV pa-
galba 14, 50 18:30 TV3 ži-
nios 315 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 315 19:30 
Namas 2, 11 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12, 35 
21:00 TV3 vakaro žinios 179 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 179 22:00 kobra 
11 23, 11 23:00 7 dienos 
Entebėje  00:10 reziden-
tas 2, 9 02:00 amerikie-
čiai 5, 9 02:55 Ekstrasensai 
tiria 6, 99 04:25 Skubi pa-
galba 1, 3 

BTV
06:05 CSi. Majamis (15) 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (38) 08:10 Stoties poli-
cija (11) 09:10 paskutinis 
faras (14) 10:10 Daktaras 
richteris (7) 11:20 pavo-
jingi kaimynai (12) 12:20 
Visa menanti (2) 13:20 
Mano virtuvė geriausia 
(39) 14:55 Stoties policija 
(12) 16:00 paskutinis faras 
(15) 17:00 info diena 17:30 
Daktaras richteris (8) 18:35 
CSi. Majamis (16) 19:30 pri-
vatus detektyvas Magnu-
mas (14) 20:30 laba diena 
21:00 Džonas Q 23:20 Mir-
tinas ginklas 01:30 Juoda-
sis sąrašas (22) 02:15 Gyvi 
numirėliai (5) 03:00 Detek-
tyvų istorijos (3) 

05:40 Mano vieta 06:13 
programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 krepšinio 
pasaulyje su V 07:00 Šian-
dien kimba 08:00 „24/7“ 
09:00 apie tave 10:00 
Gyvenimas 11:05 „prokuro-
rai” (1/16) 12:10 Mano vieta 
12:40 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/49,50) 13:45 TV parduo-
tuvė 14:00 Nauja diena 
15:00 laikykitės ten 16:00 
reporteris 16:48 Sportas 
16:58 orai 17:00 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/51,52) 
18:00 reporteris 18:45 
Sportas 18:55 orai 19:00 
Nauja diena 19:30 Delfi dė-
mesio centre 20:00 repor-
teris 20:23 Sportas 20:28 
orai 20:30 Viralas 21:00 
laikykitės ten su andriumi 
Tapinu. N-7. 22:00 „pone 
prezidente” (1/10) 22:30 
reporteris 23:20 Sportas 
23:25 orai 23:30 Delfi dė-
mesio centre 00:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 01:00 „Meilė kaip mė-
nulis” (1/51,52) 02:10 „pone Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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prezidente” (1/10) 02:30 
„prokurorai” (1/16) 03:30 
reporteris 04:00 Sportas 
04:08 orai 04:10 Nauja 
diena 04:50 oponentai 
05:10 Gyvenimas 

1
06:00 Tabatos salonas (6) 
06:50 Tėvas Motiejus (8) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (212,213) 09:05 Meilės 
sparnai (96) 10:05 Didelės 
svajonės, mažos erdvės (5) 
11:15 akloji (128) 11:45 Bū-
rėja (61) 12:20 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke (74) 13:20 
Žmogus-voras (2) 13:50 
Stivenas Visata (11) 14:05 
Stivenas Visata (12) 14:20 
Muča luča (10) 14:45 Žings-
nis iki dangaus (6) 16:00 
Svaragini. amžina draugys-
tė (349,350) 17:00 Būk su 
manim (1574,1575) 18:00 
keršto gėlės (33) 18:50 Se-
klė agata (6) 19:50 Žingsnis 
iki dangaus (7) 21:00 Mer-
gišiaus praeities vaiduokliai 
23:05 Gyvenimo daina (7,8) 
01:00 Senojo Tilto paslap-
tis (176,177) 03:05 Mes ne 
šventieji 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018. Mathias 
Eick Quintet (Norvegija) 
07:00 kultūros diena 07:25 
Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:55 
Smurfai  08:20 pradėk nuo 
savęs. programa apie eko-
logiją 08:50 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 3  09:15 la-
bas rytas, lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 kultūrų kryžkelė. Vil-
niaus albumas 12:40 linija. 
Spalva. Forma 13:05 Savai-
tė 14:00 Gimę tą pačią die-
ną 14:55 arminas Narbeko-
vas. Futbolo fenomenas. 
Dokumentinis filmas 15:50 
premjera. Šervudo padau-
ža robinas Hudas 2  16:00 
kaimynai piratai  16:15 
Smurfai 16:45 premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  17:10 keistuolė 4  18:00 
kultūros diena. 18:30 Gi-
mę tą pačią dieną 19:25 
Milžiniški nacių statiniai  
20:10 Mano tėviškė 20:30 
panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. orai  
21:30 aš priglaudžiau prie 
žemės širdį. Dokumentinis 
filmas 22:50 istorijos de-
tektyvai 23:40 Euromaxx 
00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Mokslo sriuba 
01:15 Vilnius Mama Jazz 
2018. „Gorilla Mask”  

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
3  11:10 komisaras reksas 
12:00 Stilius 13:00 klaus-
kite daktaro 13:58 loterija 
„keno loto” 14:00 Žinios 
14:20 laba diena, lietuva 
16:35 kūrybingumo moky-
kla 16:45 premjera. ponių 
rojus  17:30 Žinios. Spor-
tas. orai  18:00 kas ir ko-
dėl? TV žaidimas 18:30 
klauskite daktaro 19:30 
(Ne)emigrantai 20:25 lo-
terija „keno loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 
Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. Užverbuotas  23:45 
komisaras reksas  00:30 
Bloga mergaitė. Vaidybinis 
serialas 01:00 lrT radijo ži-
nios 01:05 Stilius 02:00 lrT 
radijo žinios 02:05 klauski-
te daktaro 03:00 lrT radijo 
žinios 03:05 kas ir kodėl?  
03:30 Dviračio žinios 04:00 
lrT radijo žinios 04:10 Din-
gę be žinios 1  05:00 lrT 
radijo žinios 05:10 ponių 
rojus

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1184,1184,1185,1186) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(25) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (65,66) 09:55 
rimti reikalai 2 (41) 10:25 
rozenheimo policija (13) 
11:25 Supermamos (20) 
12:00 Nuo... iki... 13:00 pa-
skolinta meilė (82) 14:00 
Našlaitės (114) 15:00 Sva-
joklė (114) 16:00 labas va-
karas, lietuva 17:30 ViDo 
ViDeo 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
Nacionaliniai technikos 
apdovanojimai „Tech Top 
2019” 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 orai 22:30 
Vakaro SEaNSaS Tamsos 
baikeris 00:40 Begėdis 
(10) 01:45 kitas pasaulis 4. 
pabudimas 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 4, 420 06:55 
čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 151 07:25 kempi-
niukas plačiakelnis 11, 241 

07:55 Namas 2, 11 08:55 
Meilės sūkuryje 3179 10:00 
Meilės simfonija 1, 88,89 
12:00 atsargiai! Merginos 
1, 9,10 13:00 pažadėtoji 7, 
2206,2207,2208,2209 15:00 
Simpsonai 28, 19,20 16:00 
TV3 žinios 225 16:25 TV3 
orai 225 16:30 TV pagalba 
14, 51 18:30 TV3 žinios 316 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 316 19:30 prieš 
srovę 19, 11 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12, 36 
21:00 TV3 vakaro žinios 180 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 180 22:00 laiko 
kilpa  00:20 Skubi pagal-
ba 1, 4 01:20 rezidentas 2, 
10 02:05 amerikiečiai 5, 10 
03:00 Ekstrasensai tiria 6, 
100 04:30 kietuoliai 1, 17  

BTV
06:00 CSi. Majamis (16) 
06:50 Mano virtuvė geriau-
sia (39) 08:10 Stoties poli-
cija (12) 09:10 paskutinis 
faras (15) 10:05 Daktaras 
richteris (8) 11:15 privatus 
detektyvas Magnumas (14) 
12:15 Visa menanti (3) 13:15 
Mano virtuvė geriausia (40) 
14:55 Stoties policija (13) 
16:00 paskutinis faras (16) 
17:00 info diena 17:30 Dak-
taras richteris (9) 18:35 CSi. 
Majamis (17) 19:30 privatus 
detektyvas Magnumas (15) 
20:30 laba diena 21:00 
Grėsminga žemė 23:10 
Džonas Q 01:25 Detektyvų 
istorijos (4)

05:10 Gyvenimas 06:13 
programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 kaimo 
akademija 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/16) 08:00 
Nauja diena 09:00 pui-
kūs pralaimėjimai 10:00 
kitoks pokalbis su Edvar-
du Žičkumi 11:05 „proku-
rorai” (1/17) 12:10 Viralas 
12:40 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/51,52) 13:45 TV parduotu-
vė 14:00 Nauja diena 15:00 
„24/7“ 16:00 reporteris 
16:23 Sportas 16:30 lie-
tuva tiesiogiai 16:58 orai 
17:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/53,54) 18:00 reporteris 
18:45 Sportas 18:55 orai 
19:00 Nauja diena 19:30 
Delfi dėmesio centre 20:00 
reporteris 20:23 Sportas 
20:30 lietuva tiesiogiai 
20:58 orai 21:00 laikykitės 
ten 22:00 „pone preziden-
te” (1/11) 22:30 reporteris 
23:20 Sportas 23:25 orai 
23:30 Delfi dėmesio centre. 
aktualijų laida. Ved 00:00 
laikykitės ten su andriumi 

Tapinu. N-7. 01:00 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/53,54) 
02:10 „pone prezidente” 
(1/11) 02:30 „prokurorai” 
(1/17) 03:30 reporteris 
04:00 Sportas 04:08 orai 
04:10 Nauja diena 04:50 
Viralas 05:10 kitoks pokal-
bis su Edvardu Žičkumi 

1
06:00 Tabatos salonas (7) 
06:50 Tėvas Motiejus (9) 
08:05 Neklausk meilės 
vardo (214,215) 09:05 Mei-
lės sparnai (97) 10:05 akloji 
(52,129) 11:10 Būrėja (29,62) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (75) 13:20 Žmo-
gus-voras (3) 13:50 Stive-
nas Visata (13,14) 14:20 Mu-
ča luča (11) 14:45 Žingsnis 
iki dangaus (7) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugys-
tė (351,352) 17:00 Būk su 
manim (1576,1577) 18:00 
keršto gėlės (34) 18:50 Se-
klė agata (7) 19:50 Žings-
nis iki dangaus (8) 21:00 
DETEkTyVo VakaraS pran-
cūziška žmogžudystė. Mirtis 
Eg Morte 22:55 Gyvenimo 
daina (9) 23:55 Gyvenimo 
daina (10) 00:55 Seno-
jo Tilto paslaptis (178,179) 
02:55 Mergišiaus praeities 
vaiduokliai

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Daiktų isto-
rijos 07:00 kultūros diena  
07:30 Šervudo padauža 
robinas Hudas 2  07:40 kai-
mynai piratai 07:55 Smur-
fai 08:20 Į sveikatą!  08:50 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3 09:15 labas rytas, lietu-
va  12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvi-
nis 12:40 atspindžiai 13:10 
kultūringai su Nomeda 
14:00 Gimę tą pačią die-
ną 14:55 Milžiniški nacių 
statiniai 15:40 Smegenų 
paslaptys 15:50 premjera. 
Šervudo padauža robinas 
Hudas 2  16:00 kaimynai 
piratai  16:15 Smurfai  16:45 
premjera. Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3  17:10 keistuo-
lė 4  18:00 kultūros diena. 
18:25 atrankos į „UEFa EU-
ro 2020” apžvalga. 18:55 
FiBa čempionų lyga. pa-
nevėžio „lietkabelis” – To-
runės „polski Cukier” 20:55 
FiBa čempionų lyga. Bonos 
„Telekom Baskets” – klaipė-
dos „Neptūnas” 23:00 Mū-
sų miesteliai. kriaunos. 3 d. 
Dokumentinis filmas 23:45 
Dainuoju lietuvą 00:05 DW 
naujienos rusų kalba

aNTraDiENiS 
lapkričio
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06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios 09:20 
Senis  10:25 Štutgarto kri-
minalinė policija 3  11:10 
komisaras reksas  12:00 
Vartotojų kontrolė 13:00 
klauskite daktaro 13:58 
loterija „keno loto” 14:00 
Žinios 14:20 laba diena, 
lietuva 16:35 kūrybingumo 
mokykla 16:45 premjera. 
ponių rojus  17:30 Žinios. 
Sportas. orai 18:00 kas ir 
kodėl? TV žaidimas 18:30 
klauskite daktaro 19:30 
Gyvenimo spalvos  20:25 
loterija „keno loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 ypatin-
gas būrys. Socialinės realy-
bės programa 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 premjera. 
Dingę be žinios 1  23:45 
komisaras reksas  00:30 
Bloga mergaitė. Vaidybi-
nis serialas 01:00 lrT ra-
dijo žinios 01:05 Vakaras 
su Edita 02:00 lrT radijo 
žinios 02:05 klauskite dak-
taro 03:00 lrT radijo žinios 
03:05 kas ir kodėl?  03:30 
klausimėlis 04:00 lrT radi-
jo žinios 04:05 Daiktų isto-
rijos 05:00 lrT radijo žinios 
05:10 ponių rojus  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1187,1188,1189) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(26) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (67,68) 09:55 ke-
lionių panorama 10:25 ro-
zenheimo policija (14) 11:25 
Supermamos (1) 12:00 
Bus visko 13:00 paskolin-
ta meilė (83) 14:00 Naš-
laitės (115) 15:00 Svajoklė 
(115) 16:00 labas vakaras, 
lietuva 17:30 ViDo ViDeo 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 orai 19:30 kk2 20:00 
prEMJEra Gaudyk laiką 
21:00 rimti reikalai 2 (42) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 Vakaro 
SEaNSaS aš esu legenda 
00:25 Begėdis (11) 01:30 
Tamsos baikeris

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 421 06:55 čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 152 07:25 kempiniukas 
plačiakelnis 1, 61 07:55 

prieš srovę 19, 11 08:55 
Meilės sūkuryje 3180 10:00 
Meilės simfonija 1, 90,91 
12:00 atsargiai! Merginos 
1, 11,12 13:00 pažadėtoji 7, 
2210,2211,2212,2213 15:00 
Simpsonai 28, 21,22 16:00 
TV3 žinios 226 16:25 TV3 
orai 226 16:30 TV pagalba 
14, 52 18:30 TV3 žinios 317 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 317 19:30 Gero 
vakaro šou 6, 11 20:30 Mo-
terys meluoja geriau 12, 37 
21:00 TV3 vakaro žinios 181 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 181 22:00 Trys 
įtemptos dienos   22:25 
Vikinglotto 46 00:45 re-
zidentas 2, 11 01:35 ame-
rikiečiai 5, 11 02:25 Eks-
trasensai tiria 6, 101 03:50 
kietuoliai 1, 18 04:15 Skubi 
pagalba 1, 4  

BTV
06:00 CSi. Majamis (17) 
06:55 Mano virtuvė ge-
riausia (40) 08:25 Stoties 
policija (13) 09:25 pasku-
tinis faras (16) 10:20 Dak-
taras richteris (9) 11:30 
privatus detektyvas Ma-
gnumas (15) 12:30 Visa 
menanti (4) 13:30 Mano 
virtuvė geriausia (41) 14:55 
Stoties policija (14) 16:00 
paskutinis faras (17) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
richteris (10) 18:35 CSi. 
Majamis (18) 19:30 priva-
tus detektyvas Magnumas 
(16) 20:30 oplia! 21:00 Ver-
tikali riba 23:30 Grėsminga 
žemė 01:30 Detektyvų is-
torijos (5) 

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 atlie-
kų kultūra 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/17) 08:00 
Nauja diena 09:00 Sė-
kmės gylis 10:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 11:05 „prokurorai” (1/18) 
12:10 „pone prezidente” 
(1/10) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/53,54) 13:45 
TV parduotuvė 14:00 Nau-
ja diena 15:00 „prokurorai” 
(1/18) 16:00 reporteris 
16:23 Sportas 16:30 lie-
tuva tiesiogiai 16:58 orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/55,56) 18:00 repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
orai 18:57 rubrika “Verslo 
genas” 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 reporteris 20:23 
Sportas 20:30 lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
Gyvenimas 22:00 „pone 
prezidente” (1/12) 22:30 
reporteris 23:20 Sportas 

TrEčiaDiENiS 
lapkričio
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23:25 orai 23:27 rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Delfi 
dėmesio centre 00:00 lai-
kykitės ten 01:00 „Meilė 
kaip mėnulis” (1/55,56) 

1
06:00 Tabatos salonas (8) 
06:50 Tėvas Motiejus (10) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (216,217) 09:05 Meilės 
sparnai (98) 10:05 akloji 
(53,130) 11:10 Būrėja (30,63) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (76) 13:20 Žmo-
gus-voras (4) 13:50 Stive-
nas Visata (15,16) 14:20 Mu-
ča luča (12) 14:45 Žingsnis 
iki dangaus (8) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugystė 
(353,354) 17:00 Būk su ma-
nim (1578,1579) 18:00 kerš-
to gėlės (35) 18:50 Seklė 
agata (8) 19:50 Žingsnis iki 
dangaus (9) 21:00 DETEk-
TyVo VakaraS prancūziš-
ka žmogžudystė. Melo slė-
nis 22:50 Gyvenimo daina 
(11,12) 00:50 Senojo Tilto 
paslaptis (180,181) 02:50 
prancūziška žmogžudystė. 
Mirtis Eg Morte  

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018. „Gorilla 
Mask”  07:00 kultūros die-
na  07:30 Šervudo padau-
ža robinas Hudas 2  07:40 
kaimynai piratai  07:55 
Smurfai  08:20 Smalsu-
mo genas. Mokslo žurna-
las 08:50 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3  09:15 labas 
rytas, lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
kultūrų kryžkelė. Menora 
12:40 literatūros pėdse-
kys. programa apie lietu-
vos įtaką pasaulio kūrė-
jams 13:05 Stambiu planu. 
pokalbių programa 14:00 
Mūsų miesteliai. kriaunos. 
3 d. Dokumentinis filmas 
14:45 Smegenų paslaptys. 
Marselis prustas.  15:00 
1989-ųjų dienoraščiai. Ber-
lyno sienos griūtis  15:50 
premjera. Šervudo padauža 
robinas Hudas 2  16:00 kai-
mynai piratai 16:15 Smurfai  
16:45 premjera. Maistas: 
tiesa ar pramanas? 3 17:10 
keistuolė 4 18:00 kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pačią 
dieną 19:25 premjera. po 
milijono metų 1  20:15 Ma-
no tėviškė 20:30 panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 
Sportas. orai  21:30 prem-
jera. Whitney: „ar galiu būti 
savimi?”  23:10 Nacionalinė 
ekspedicija 00:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:15 Da-
bar pasaulyje 



1�ŠEŠTAdIEnIS, 
�019 M. lAPKRIČIo 9 d., 

nAUjASIS gĖlUPISTV PRogRAMA

REKLAMA

Neįžvelgė  pažeidimo dėl laidos apie gėjus tėvus
Lietuvos radijo ir televizijos komisija neįžvelgė LRT 
pažeidimo dėl internete rodytos laidos apie gėjų tėvystę. 
Sprendimą priėmusi komisija iš viso gavo skundus iš 15 
fizinių asmenų. Jie prašė įvertinti, ar laidoje nepažeidžiamas 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymas, numatantis draudimą propaguoti 
netradicinius seksualinius santykius.

Dėl pacientės mirties teisiamas 
medikas: prisiimu visą atsakomybę
Dėl pacientės mirties teisiamas Kauno klinikų chirurgas 
sako prisiimantis visą atsakomybę, tačiau pabrėžia, kad 
operacija buvusi sudėtinga, o jis padarė, ką galėjo. 2015 
metais chirurgas atliko storosios žarnos naviko šalinimo 
operaciją, tačiau nepadarė visų būtinų tyrimų.

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
3 11:10 komisaras rek-
sas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto” 
14:00 Žinios 14:20 laba 
diena, lietuva 16:35 kū-
rybingumo mokykla 16:45 
premjera. ponių rojus 17:30 
Žinios. Sportas. orai  18:00 
kas ir kodėl?  18:30 klaus-
kite daktaro 19:30 Daiktų 
istorijos 20:25 loterija „ke-
no loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Europos futbolo 
čempionato atrankos rung-
tynės. portugalija – lietuva. 
Tiesioginė transliacija iš 
algarvės. 23:45 komisa-
ras reksas  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1190,1191,1192) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(1) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (69,70) 09:55 
rimti reikalai 2 (42) 10:25 
rozenheimo policija (15) 
11:25 Supermamos (2) 
12:00 ViDo ViDeo 13:00 
paskolinta meilė (84) 14:00 
Našlaitės (116) 15:00 Sva-
joklė (116) 16:00 labas va-
karas, lietuva 17:30 ViDo 
ViDeo 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2 20:00 Valanda su rūta 
21:00 rimti reikalai 2 (43) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 Vakaro 
SEaNSaS kaliniai 01:30 
Begėdis (12) 02:30 aš esu 
legenda 04:05 alchemija 
iii. Nepatogus Jono Jura-
šo teatras 04:35 rETroS-
pEkTyVa 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 422 06:55 čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 153 07:25 kempiniukas 
plačiakelnis 1, 62 07:55 
Gero vakaro šou 6, 11 08:55 
Meilės sūkuryje 3181 10:00 
Meilės simfonija 1, 92,93 
12:00 atsargiai! Merginos 
1, 13,14 13:00 pažadėtoji 7, 
2214,2215,2216,2217 15:00 
Simpsonai 29, 1,2 16:00 
TV3 žinios 227 16:25 TV3 

orai 227 16:30 TV pagalba 
14, 53 18:30 TV3 žinios 318 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 318 19:30 Farai 
13, 11 20:30 Moterys me-
luoja geriau 12, 38 21:00 
TV3 vakaro žinios 182 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
182 22:00 kietas riešutė-
lis  00:50 rezidentas 2, 
12 01:40 amerikiečiai 5, 12 
02:35 Ekstrasensai tiria 6, 
102 04:00 kietuoliai 1, 19 
04:25 rezidentas 2, 11

BTV
06:00 CSi. Majamis (18) 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia (41) 08:10 Stoties poli-
cija (14) 09:10 paskutinis 
faras (17) 10:10 Daktaras 
richteris (10) 11:20 priva-
tus detektyvas Magnumas 
(16) 12:20 Visa menanti (5) 
13:20 Mano virtuvė geriau-
sia (42) 14:55 Stoties poli-
cija (15) 16:00 paskutinis 
faras (18) 17:00 info diena 
17:30 Daktaras richteris 
(11) 18:35 CSi. Majamis 
(19) 19:30 privatus de-
tektyvas Magnumas (17) 
20:30 oplia! 21:00 Muš-
kietininkai amžinai 22:50 
Vertikali riba 01:15 Detek-
tyvų istorijos (6)  

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/18) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
laikykitės ten su andriumi 
Tapinu. N-7. 11:05 laikyki-
tės ten 12:10 „pone prezi-
dente” (1/11) 12:40 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/55,56) 
13:45 TV parduotuvė 14:00 
#NeSpaudai 15:00 „proku-
rorai” (1/19) 16:00 repor-
teris 16:23 Sportas 16:30 
lietuva tiesiogiai 16:58 orai 
17:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/57,58) 18:00 reporteris 
18:45 Sportas 18:55 orai 
19:00 Nauja diena 19:30 
Delfi dėmesio centre 20:00 
reporteris 20:23 Sportas 
20:30 lietuva tiesiogiai 
20:58 orai 21:00 Skyrybos 
22:00 Viralas 22:30 repor-
teris 23:20 Sportas 23:25 
orai 23:30 Delfi dėmesio 
centre 00:00 Gyvenimas 
01:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/57,58) 02:10 Viralas 
02:30 „prokurorai” (1/19) 
03:30 reporteris 04:00 
Sportas 04:08 orai 04:10 
#NeSpaudai 05:10 laiky-
kitės ten su andriumi Ta-
pinu. N-7.  

1
06:00 Tabatos salonas (9) 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

kETVirTaDiENiS 
lapkričio
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06:50 Tėvas Motiejus (11) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (218,219) 09:05 Meilės 
sparnai (99) 10:05 akloji 
(54,1) 11:10 Būrėja (31,64) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (77) 13:20 Žmo-
gus-voras (5) 13:50 kiaulė, 
ožka, Bananas ir Svirplys 
(1) 14:20 Muča luča (13) 
14:45 Žingsnis iki dangaus 
(9) 16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (355,356) 17:00 
Būk su manim (1580) 17:30 
keršto gėlės (36) 18:25 Se-
klė agata (1) 19:30 Žingsnis 
iki dangaus (10) 21:00 DE-
TEkTyVo VakaraS. prEM-
JEra kasandra. pamokos 
baigtos 23:05 Gyvenimo 
daina (13,14) 01:05 Seno-
jo Tilto paslaptis (182,183) 
03:05 prancūziška žmog-
žudystė. Melo slėnis 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018. Nils petter 
Molvaer (Norvegija) 07:20 
Smegenų paslaptys. polis 
Sezanas 07:30 Šervudo 
padauža robinas Hudas 
2  07:40 kaimynai pira-
tai  07:55 Smurfai  08:20 
Mūšio laukas. Visuomenės 
atsparumo skatinimo pro-
grama 08:50 Maistas: tie-
sa ar pramanas? 3  09:15 
labas rytas, lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kal-
ba. 12:15 kultūrų kryžkelė. 
Trembita 12:40 Stop juos-
ta. programa apie moder-
nizmo architektūrą 13:05 
Nacionalinė ekspedicija 
14:00 Gimę tą pačią dieną 
14:55 po milijono metų 1  
15:50 premjera. Šervudo 
padauža robinas Hudas 2  
16:00 Drakoniukas koko-
sas 1  16:15 Smurfai 16:45 
premjera. Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3 17:10 keistuo-
lė 4  18:00 kultūros diena. 
18:30 Gimę tą pačią dieną 
19:25 premjera. kino isto-
rija  20:10 Mano tėviškė. 
Balys Sruoga 20:30 pano-
rama  21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. orai  21:30 
Elito kinas. premjera. Vasa-
ra, 1993-ieji  23:05 kultūrin-
gai su Nomeda 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 
Veranda. programa apie 
aplinkos estetiką 01:15 Vil-
nius Mama Jazz 2018. Now 
Vs Now (JaV) 02:15 Elito ki-
nas. Vasara, 1993-ieji  03:50 
Sostinės dienos 2019. Frans 
(Švedija) 04:40 7 kauno 
dienos 05:05 Nacionalinė 
ekspedicija

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
3  11:10 komisaras reksas  
12:00 Gyvenimo spalvos  
13:00 ypatingas būrys. So-
cialinės realybės progra-
ma 13:58 loterija „keno 
loto” 14:00 Žinios 14:20 
laba diena, lietuva 16:35 
kūrybingumo mokykla 
16:45 premjera. ponių ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
orai  18:00 kas ir kodėl?  
18:30 Visi kalba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 lo-
terija „keno loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 auk-
sinis protas 01:00 Stivas 
Džobsas  03:00 pasaulio 
dokumentika. rudieji lo-
kiukai ir aš  03:55 langas 
į valdžią 04:25 Džesika 
Flečer 9  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1193,1194,1195) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(2) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (71,72) 
09:55 rimti reikalai 2 
(43) 10:25 rozenheimo 
policija (16) 11:25 Super-
mamos (3) 12:00 Valanda 
su rūta 13:00 paskolinta 
meilė (85) 14:00 Našlai-
tės (117) 15:00 Svajoklė 
(117) 16:00 labas vaka-
ras, lietuva 17:30 Galiu 
rytoj (21,22) 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 labdaros renginys 
“pasidalink” 23:00 laiko 
patrulis 00:55 Įstatymo 
tarnai 03:10 kaliniai 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 423 06:55 čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 
154 07:25 kempiniukas 
plačiakelnis 1, 63 07:55 
Farai 13, 11 08:55 legen-
dinės legendos 1, 9 10:00 
Meilės simfonija 1, 94,95 
12:00 atsargiai! Merginos 
1, 15,16 13:00 pažadėtoji 7, 
2218,2219,2220,2221 15:00 
Simpsonai 29, 3,4 16:00 
TV3 žinios 228 16:25 TV3 
orai 228 16:30 TV pagalba 
14, 54 17:55 Namų idėja 
su ikEa 2, 10 18:30 TV3 ži-

nios 319 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 319 19:30 
kapitonas Trumpakelnis  
21:10 Žvaigždžių karai. Ga-
lia nubunda  00:00 Įsimy-
lėjėliai 02:00 kietas riešu-
tėlis  04:25 kobra 11   

BTV
06:00 CSi. Majamis (19) 
06:50 Mano virtuvė ge-
riausia (42) 08:10 Stoties 
policija (15) 09:10 paskuti-
nis faras (18) 10:10 Dakta-
ras richteris (11) 11:20 pri-
vatus detektyvas Magnu-
mas (17) 12:20 Visa me-
nanti (6) 13:20 Mano vir-
tuvė geriausia (43) 14:55 
Stoties policija (16) 16:00 
paskutinis faras (19) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
richteris (12) 18:35 CSi. 
Majamis (20) 19:30 ame-
rikietiškos imtynės (44) 
20:30 amerikietiškos im-
tynės (44) 21:30 Baudė-
jas 00:00 Muškietininkai 
amžinai 01:40 Detektyvų 
istorijos (7)  

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „pasau-
lis iš viršaus“ (1/1) 07:00 
laikykitės ten 08:00 
#NeSpaudai 09:00 Grei-
ti pietūs 10:00 atliekų 
kultūra 10:30 kryptys 
lT 11:05 Skyrybos 12:10 
„pone prezidente” (1/12) 
12:40 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/57,58) 13:45 TV par-
duotuvė 14:00 Gyvenimas 
15:00 „prokurorai” (1/20) 
16:00 reporteris 16:20 
Sportas 16:28 orai 16:30 
oponentai 17:00 „Meilė 
kaip mėnulis” (1/59,60) 
18:00 reporteris 18:45 
Sportas 18:55 orai 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/18) 
20:00 reporteris 20:20 
Sportas 20:28 orai 20:30 
oponentai 21:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žič-
kumi 22:00 „pasaulio tur-
gūs“ (6) 22:30 reporteris 
22:50 Sportas 22:58 orai 
23:00 Bušido ringas. Tarp-
tautinis turnyras „BUSHiDo 
kok 2019” 23:30 Vantos 
lapas 00:00 „Moterų dak-
taras“ (3/18) 01:00 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/59,60) 
02:10 „pasaulio turgūs“ (6) 
02:30 „prokurorai” (1/20) 
03:30 reporteris 04:00 
Sportas 04:08 orai 04:10 
Gyvenimas 05:10 atlie-
kų kultūra 05:50 kaimo 
akademija 

1
06:00 Tabatos salonas 
(10) 06:50 Tėvas Motiejus 

(12) 08:05 Neklausk mei-
lės vardo (220,221) 09:05 
Meilės sparnai (100) 10:05 
akloji (55,56) 11:10 Būrėja 
(32,33) 12:20 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke (78) 13:20 
Žmogus-voras (6) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (2) 14:20 Muča 
luča (14) 14:45 Žingsnis 
iki dangaus (10) 16:00 
Svaragini. amžina drau-
gystė (357,358) 17:00 Būk 
su manim (1581) 17:30 
keršto gėlės (37) 18:25 
Seklė agata (2) 19:30 
Žingsnis iki dangaus (11) 
21:00 DETEkTyVo Vaka-
raS. prEMJEra Stokhol-
mo rekviem. kraujo ryšys 
22:55 kriminalinė Mas-
kva (1,2) 00:55 Senojo 
Tilto paslaptis (184,185) 
03:00 kasandra. pamo-
kos baigtos  

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018. Deva 
Mahal ( JaV) 07:05 kultū-
ros diena  07:30 Šervudo 
padauža robinas Hudas 
2  07:40 Drakoniukas ko-
kosas 1  07:55 Smurfai  
08:20 pasaulio lietuvių 
žinios 08:50 Maistas: tie-
sa ar pramanas? 3  09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 kultūrų kryžkelė. 
rusų gatvė 12:45 klau-
simėlis 13:00 pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didy-
sis prizas” 14:35 7 kauno 
dienos 15:00 pasaulio dai-
liojo čiuožimo taurės var-
žybos. rusijos „Didysis pri-
zas” 16:20 Smurfai  16:45 
premjera. Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3  17:05 keis-
tuolė 4  17:30 pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didysis 
prizas” 19:10 Mano tėviš-
kė 19:30 pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
rusijos „Didysis prizas” 
20:40 Gimę tą pačią dieną 
21:30 Europos kinas. am-
žinas praktikantas  23:00 
Smaragdo miestas 23:45 
Dainuoju lietuvą 00:05 
Smegenų paslaptys. po-
lis Sezanas 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Europos 
kinas. amžinas praktikan-
tas  02:15 koncertas „ir iš-
tiesiau rankas – miražas...”. 
kompozitoriui anatolijui 
Šenderovui atminti 03:50 
arTS21 04:15 kelias 04:45 
auksinis protas
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06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Mūšio lau-
kas 07:25 Mikis Matso-
nas ir slaptas sąmokslas  
09:00 labas rytas, lie-
tuva 09:30 Žinios 12:00 
pasaulio dokumentika. 
premjera. rudieji lokiu-
kai ir aš  12:55 pasaulio 
dokumentika. Neįtikėti-
nos gyvūnų draugystės 
4  13:50 Džesika Flečer 
9  15:28 loterija „keno 
loto” 15:30 Žinios. orai  
15:45 Sveikinimų kon-
certas 17:30 Žinios. Spor-
tas. orai  18:00 langas į 
valdžią 18:30 Vakaras su 
Edita 19:30 Stilius 20:25 
loterijos „keno loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 21:00 Šok 
su žvaigžde 23:10 Mak-
sas  00:05 Nevykėliai po 
priedanga  01:55 pasau-
lio dokumentika. Mėly-
noji planeta iš arti. Su-
grįžimas 02:50 pasaulio 
dokumentika. Serengetis  
03:45 Šventadienio min-
tys 04:15 puaro   

06:45 Tomo ir Džerio 
šou (1) 07:10 Zigis ir ry-
klys (1) 07:35 Šaunu-
sis Skūbis-Dū (9) 08:05 
ponas Bynas (14) 08:35 
Tomo ir Džerio nuotykiai 
(11) 09:05 Beprotiškos 
melodijos (2) 09:30 ki-
No pUSryčiai kung Fu 
triušis. Ugnies valdovas 
11:25 pelenės istorija. 
Jei batelis tiks 13:15 Įsi-
mylėti per dvi savaites 
15:20 Seni bambekliai 2 
17:25 kelionių panorama 
17:55 Gyvūnų pasaulis 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 orai 19:30 SU-
pErkiNaS Madagaskaras 
2 21:15 karštas plienas 
23:30 Traukinys į Holivu-
dą 01:35 laiko patrulis 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
ančiukų istorijos 1, 7 
07:00 Vėžliukai nindzės 
1, 12 07:30 aladinas 1, 
138 08:00 ančiukų isto-
rijos 1, 8 08:30 Virtuvės 
istorijos 10, 11 09:00 Gar-
du Gardu 8, 11 10:00 Būk 
sveikas! 2, 11 10:30 pen-
kių žvaigždučių būstas 7, 
11 11:00 Misija: dirbame 

sau 3, 9 11:30 Mano pi-
nigai 1, 3 12:00 Geležinis 
Vilis  14:10 ponia Daut-
fajė   16:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 9 18:30 
TV3 žinios 320 19:17 TV3 
sportas 1 19:22 TV3 orai 
320 19:25 Eurojackpot 46 
19:30 Turtuolis vargšas 2, 
11 21:00 pokerio princesė  
23:55 paradaisas   01:35 
laiko kilpa   03:35 rezi-
dentas 2, 12 

BTV
06:30 laba diena 07:00 
oplia! 07:30 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (44) 08:30 oplia! 
09:00 Sveikatos kodas 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina 10:00 lietu-
vos Hipokratas 10:40 
afrika. Mirtinai pavojin-
gi (5) 11:40 Ekstrema-
lūs išbandymai (15,16) 
12:50 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos (3) 
13:55 anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai 
(4) 14:55 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsa-
kas (45) 15:55 pavojingi 
kaimynai (13) 17:00 Bet-
safe–lkl čempionatas. 
rytas - CBet 19:30 Muzi-
kinė kaukė 22:05 MaNo 
HEroJUS Mirtinas ginklas 
2 00:25 aŠTrUS kiNaS 
Galutinis tikslas 3 

05:10 atliekų kultūra 
05:50 kaimo akademija 
06:10 „pasaulis iš vir-
šaus“ (5/3) 06:35 „pa-
saulio turgūs“ (2) 07:03 
programa 07:04 TV par-
duotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje“ (3,4) 08:30 Nauja 
diena 09:00 Bušido rin-
gas. Tarptautinis turny-
ras „BUSHiDo kok 2019” 
09:30 krepšinio pasau-
lyje su V 10:00 Vantos 
lapas 10:30 „pone prezi-
dente” (1/10,11,12) 12:00 
„Detektyvas linlis“ (3) 
14:00 Gyvenimas 15:00 
laikykitės ten su andriu-
mi Tapinu. N-7. 16:00 
Žinios 16:28 orai 16:30 
kryptys lT 17:00 laiky-
kitės ten 18:00 Žinios 
18:28 orai 18:30 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje“ (3) 19:00 „Moterų 
daktaras“ (3/19) 20:00 
Žinios 20:28 orai 20:30 
oponentai 21:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žič-
kumi 22:00 Viralas 22:30 
Žinios 22:58 orai 23:00 
laikykitės ten. pokal-
biai. M 00:00 „Moterų 
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daktaras“ (3/19) 01:00 
„pagrindinis įtariamasis“ 
(5/2) 03:00 „pasaulis iš 
viršaus“ (5/3) 03:20 Vi-
ralas 03:40 kitoks po-
kalbis su Edvardu Žičkumi 
04:40 Gyvenimas 05:40 
kryptys lT 

1
06:35 akloji (52) 07:05 
pragaro katytė (3) 08:05 
Daktaras ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (86) 
09:05  Tėvas Motie -
jus (26) 10:40 Būrėja 
(29,30,31) 12:25 klasi-
kiniai kepiniai. anos ol-
son receptai (34) 12:55 
akloji (53,54,55) 14:30 
Sveikatos namai 15:30 
Sveikatos namai televi-
trina 15:45 Širdele ma-
no (224,225) 17:45 akloji 
(2,3) 18:50 Būrėja (65,66) 
20:00 Detektyvė rizoli 
(3) 21:00 Chaoso teorija 
22:55 Melo pinklės 01:25 
kriminalinė Maskva (1,2) 
03:05 Stokholmo re-
kviem. kraujo ryšys   

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 klau-
simėlis 06:20 Žagarės 
vyšnių festivalis 2015. 
koncertuoja „Colours of 
bubbles” 07:20 auksinis 
protas 08:30 Unikalios 
mamos 09:00 Skren-
dam 09:30 pradėk nuo 
savęs 10:00 Į sveikatą!  
10:30 Smalsumo genas 
11:00 kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 11:30 
kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 12:00 kultūrų 
kryžkelė. Trembita 12:30 
pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. rusi-
jos „Didysis prizas” 14:20 
Mano tėviškė. povilas 
Višinskis 14:40 pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didy-
sis prizas” 16:15 klau-
simėlis 16:30 pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didy-
sis prizas” 18:20 arTS21 
18:45 pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. rusijos „Didysis pri-
zas” 20:00 Mūšio laukas 
20:30 panorama 20:52 
Sportas. orai 21:00 kino 
žvaigždžių alėja. auksinė 
akis  23:05 Sostinės die-
nos 2019 00:00 FiFa U-17 
pasaulio vaikinų futbolo 
čempionatas 02:00 kino 
žvaigždžių alėja. auksinė 
akis  04:05 Šventadie-
nio mintys 04:30 Duo-
kim garo!



1� ŠEŠTAdIEnIS, 
�019 M. lAPKRIČIo 9 d., 
nAUjASIS gĖlUPIS SKElBIMAI

Brangiai perka įvairius ver-
šelius nuo 2 sav. iki 8 sav. 
amžiaus. Sveria el. svarsty-
klėmis. Atsiskaito vietoje, iš 
karto. Tel. 8 612 34503.

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

Tvarko valstybines išmokas. 
Sveria el. svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Tel.: 8 685 
86121, 8 699 57191.

S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

G e ra i  į m i t u s i u s , 
liesus ir traumuo-
tus  ga lv i jus  (AB 
„Krekenavos agro-
firma“ kainomis). 

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

Įmonė tiesiogiai galvijus 
aukščiausiomis ŽŪKB „Kre-
kenavos mėsa“ kainomis. Tel. 
8 613 79515.

A. Bagdono PĮ – brangiai ver-
šelius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasii-
ma patys. Tel.: 8 699 93682, (8 
319) 69541.

Viena didžiausių įmonių 
Lietuvoje tiesiogiai perka 
karves, bulius, telyčias. Sveria 
el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 
21 proc. PVM. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 635 07197 (Ri-
čardas Lukauskas). 

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

Įvairios prekės

parduoda

DURPIŲ BRIKETAI  
IR MALKOS

Nuolat prekiaujame lapuočių 
malkomis. Skaldytos, kaladėmis 
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai 
sukrautos. Skubus nemokamas 
pristatymas. Tel. 8 672 51171. 

Miško savininkas – lapuočių ir 
spygliuočių malkas. Pristato. 
Perka mišką. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 66155.

Pigiai lapuočių ir kietmedžio 
malkas (skaldytas, kaladė-
mis, rąsteliais). Prienuose 
atvežimas nemokamas. Tel. 
8 682 31133.

Sausas kapotas malkas, laiko-
mas po stogu (vežame ir ma-
žais kiekiais), pušines atraižas, 
supjautas po 30 cm, statybinę 
medieną, malkines, voljerus 
šunims, sandėliukus, lauko tua-
letus, sūpynes, šulinių apdailas, 
mėsos rūkyklas. Atvežame. Tel. 
8 648 61061.

Įvairias malkas kaladėmis. Pri-
stato. Tel. 8 671 94231.

Nebrangiai sausas skaldytas 
malkas. Atveža. Tel. 8 609 
14843.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus 
ir baltarusiškus durpių brike-
tus. Tel. 8 677 44884.

Atvešime durpių  
briketų, akmens  
anglių, pjuvenų  

briketų, granulių.  
KOKYBĘ  

GARANTUOJAME. 
Tel. 8 683 13463.

Statybinę medieną. Pjauname 
pagal klientų užsakymą. Taip 
pat parduodu malkas. Prista-
tau savo transportu. Tel. 8 625 
83061.

Cisterną (skersmuo – 1 m, ilgis 
– 3 m). Tel. 8 684 53042.

Naudotą kieto kuro katilą „Vie-
nybė 20“ (130 Eur) ir 3 mašinas 
sausų skaldytų malkų. Tel. 8 
675 40544.

REKLAMA

Automobiliai, dalys

parduoda
„Škoda Octavia“  (2001 m., B/D, 
2 l, 450 Eur). Tel. 8 650 10343.

Automobilio ratus (4 vnt., R14, 
skardiniai ratlankiai 4 skylių, 
tarpai tarp jų - 100 mm, cen-
trinė skylė - 53 mm, žieminės 
padangos „Mischelin“, 165/70, 
protektoriaus gylis ~ 4 mm, 15 
Eur/vnt.). Tel. 8 615 91464. 

perka
Superkame senus automobi-
lius, gali būti įvairios techninės 
būklės: daužti, nevažiuojantys, 
be techninės apžiūros ar surū-
diję. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 602 64890.

Brangiai perkame 
automobilius,  

mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

Naujai įsikūrusi įmonė super-
ka visų markių automobilius. 
Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 
604 38726.

Žemės ūkis

parduoda
Ūkininkas parduoda nami-
niais pašarais šertų vištų 
(broilerių) skerdieną. Kaina 
– 4 Eur/kg. Parduodame 
antis ir žąsis. Atvežame. Tel. 
8 608 39334.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną, perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina 
– 2,55 Eur/kg. Motininių 
kiaulių skerdiena – 2,10 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

Maistines dideles bulves, ru-
gius, avis pjovimui ir auginimui. 
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 
19 val.), 8 671 42853.

Žieminius kopūstus, tinkamus 
raugti (0,30 Eur/kg), ir maisti-
nes bulves (0,30 Eur/kg). Tel. 8 
601 05587.

Miežius ir kviečius. Atveža. Tel. 
8 677 31879.

Kviečius, miežius, pupas, rau-
donų dobiliukų „Motiejukai“ 
sėklas ir traktorinę priekabą. 
Tel. 8 678 04167.

perka
Kiaules. Tel. 8 611 35210.

perka
Skubiai perku 1, 2, 3 ar 4 kam-
barių butus, gali būti su skolo-
mis. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 
642 33366.

Perkame butus, namus, sody-
bas, žemę, mišką. Tinka nenau-
dojami, su skolomis (padedame 
padengti), paveldėti (sutvar-
kome dokumentus), sumoka-
me visus mokesčius notarui. 
Tel.+370 683 91121.

Brangiausiai Lietuvoje miš-
kus (brandžius, jaunus, mal-
kinius, iškirstus), žemes, 
sodybas. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 676 41155.

Brangiai mišką (gali turėti 
bendrasavininkų, būti nea-
tidalintas, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumen-
tus. Tel. 8 644 55355.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

išsinuomoja
Moteris išsinuomotų 1 k. butą 
I-III a. (būtų gerai su baldais) 
Prienuose. Tel. 8 656 45548.

1-2 k. butą Prienuose. Tel. 8 
609 08017.

Skubiai namą arba butą Prie-
nuose. Jeigu nenuomojate, 
už naudingą informaciją 
sumokėsime 100 Eur. Tel. 8 
676 71071.

Išsinuomoja arba perka dir-
bamos žemės Šilavoto, Les-
kavos, Klebiškio, Jiestrakio 
apylinkėse. Gali būti pieva, 
arimas, pūdymas ar apleista 
žemė. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 683 47763.

Namus
Medinį apmūrytą gyvenamąjį 
namą (66 kv. m, vietinis cen-
trinis šildymas, vandentiekis, 
kanalizacija, mūrinis garažas ir 
tvartas, 18 a žemės) Prienuose. 
Tel. 8 607 59331.

Žemės sklypus
92 a ūkio paskirties žemę (neto-
li Verknės upės, yra geodeziniai 
matavimai, suformuotas tven-
kinys). Voseliūnų k., Birštono 
sen. Tel. 8 618 69252.

5,39 ha ūkio paskirties dalį 
žemės (našumo balas 39,6) Žel-
kūnų k., Stakliškių sen. Prienų r. 
Tel. 8 613 57641. 

Nekilnojamas turtas

2 kambarių butus
2 k. bt. (48 kv. m, I a. 4 butų 
mediniame name, apkūrenama 
malkomis, prie namo įvestas 
dujų įvadas, yra visi patogu-
mai). Šiltnamių g., Prienuose. 
Tel. 8 616 14132.

3 kambarių butus
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra 
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319) 
56670, 8 614 46597.

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

Prienų rajono savivaldybės administracija ruošia Prie-
nų rajono savivaldybės 2020 m. Užimtumo didinimo 
programos projektą. Programoje gali dalyvauti Prienų 
rajono savivaldybėje registruotos įmonės, įstaigos ir 
organizacijos nepriklausomai nuo jų nuosavybės for-
mos ir pavaldumo.

Programoje dalyvaujantiems asmenims siūlomų dar-
bų sąrašas:

1. kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir 
Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas;

2. sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai 
darbai;

3. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros pagal-
biniai darbai;

4. visuomeninės ir socialinės paskirties, švietimo 
objektų pagalbiniai tvarkymo darbai;

5. bešeimininkių pastatų tvarkymo darbai;
6. susidariusių sąvartynų, užterštų, neprižiūrimų te-

ritorijų valymo darbai;
7. šiukšlių rinkimas, šlavimas, šienavimas, sniego va-

lymas, želdynų priežiūra;
8. upių, ežerų ir kitų vandens telkinių pakrančių bei 

paplūdimių valymas ir priežiūra;
9. istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių ir 

kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų 
priežiūra; 

10. valstybinio miško aplinkos tvarkymas, miško so-
dinimas ir priežiūra;

11. socialinės globos teikimo asmenims su sunkia ne-
galia užtikrinimo laikino pobūdžio darbai (malkų ruoša 
neįgalumą turintiems vienišiems žmonėms);

12. smulkaus remonto pagalbiniai darbai.
Įstaigos, norinčios  dalyvauti Prienų rajono savival-

dybės 2020 m. Užimtumo didinimo programoje, pa-
raiškas iki 2019 m. lapkričio 25 dienos pateikia adresu 
Laisvės a. 12, Prienai, Socialinės paramos ir sveikatos 
skyrius, 133 kabinetas. Asmuo kontaktams Gitana Sa-
baliauskienė, tel.  (8 319) 61 131, el. p. gitana.sabaliaus-
kiene@prienai.lt 

Paraiškoje turi būti nurodyta užimtumo didinimo pro-
gramos pavadinimas, darbų pradžia ir pabaiga, darbų 
trukmė (darbo dienos), darbo vietų skaičius.
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Superkame auksą, sidabrą, 
gintarą, gintarinius karolius, 
apdovanojimus, laikrodžius, 
monetas ir kitus įvairius anti-
kvarinius dirbinius. Dirbame 
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto. Tel.: 8 670 59488, 8 
626 68561.

Paslaugos
Muzikantai visoms progoms! 
Grupė „VASARA”. Dainuojame, 
grojame, filmuojame, vedame 
įvairias šventes. Tegul Jūsų 
šventės pražysta gražiausiais 
žiedais. Tel. 8 698 32925.

Paskolos!!! Turimų 
paskolų ir skolų refi-
nansavimas. Suteikiame 
paskolas ir refinansuojame 
turimas bei kt. skolas sumoje 
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai, 
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios rinkoje. Konsultuojame 
pensijų kaupimo II - III pakopo-
je klausimais. Tarpininkas Ri-
čiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

Šiltnamių g. �, �911� Prienai
Mob. tel.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Paminklų, tvorelių, kapa-
viečių uždengimų gamyba. 
Betonavimas, montavimas, už-
pylimas skalda, senų kapaviečių 
restauravimas ir kiti akmens 
gaminiai. Nemokama konsul-
tacija. Tel. 8 686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valy-
mas. Tel. 8 645 87304 (Vy-
tautas).

Profesionali stogdengių brigada 
atlieka visus stogo remonto, įren-
gimo darbus. Sudarome sąma-

tas, pristatome medžiagas, sutei-
kiame garantijas.  
Tel. 8 677 68382.

Gaminame betoną, kalkinį 
skiedinį, šulinio žiedus (nuo 
0,7 iki 3 m), įvairią gelžbe-
toninę produkciją. Vežame 
žvyrą, smėlį. Atliekame me-
talo tekinimo ir suvirinimo 
darbus. Tel. 8 687 95399.

Liejame pamatus, betonuoja-
me. Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame 
dailylentes, dedame visų tipų 
grindis, klojame plyteles, atlie-
kame santechnikos, elektros 
instaliacijos ir griovimo darbus. 
Klojame trinkeles. Lankstome 
skardas. Tel. 8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardina-
me, šiltiname ir dažome namų 
fasadus. Statome karkasinius 
namus. Kasame pamatus, mūri-
jame, tinkuojame, betonuojame, 
montuojame tvoras, atliekame 
langų apdailą, montuojame lan-
gus ir duris. Tel. 8 620 85350.

Kokybiškai remontuojame 
butus: dažome, glaistome, klo-
jame laminatą, atliekame kitus 
darbus. Tel. 8 606 46488.

Ilgą patirtį turintis meistras 
kokybiškai ir greitai klijuoja 
visų rūšių plyteles. Tel. 8 638 
86086.

Montuojame gipso kartoną, 
klijuojame plyteles, šiltiname 
sienas, palėpes, montuojame-
statome karkasus. Atliekame 
staliaus darbus. Tel. 8 679 
09957.

Atliekame įvairius vidaus apdai-
los darbus. Tel. 8 675 04884.

Visi santechnikos darbai: 
šildymo, vandentiekio, kanali-
zacijos. Komplektuojame me-
džiagas su nuolaidomis. Tel. 8 
640 39204.

Santechnikos darbai: vamz-
džių keitimas, metalinių vamz-
džių sriegimas, klozetų tvar-
kymas ir keitimas, nerūdijan-
čių kriauklių skylių gręžimas. 
Profesionalia įranga atkišu 
kanalizacijas. Katilų prijungi-
mas ir kiti santechnikos darbai. 
Atvykstu ir savaitgaliais bei į 
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba 
8 619 54866.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

Atvykstu į namus,  
suteikiu garantiją.  
Tel. 8 615 73404. 

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

 

8 622 02208 
šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Remontuoju automobilius: 
tepalų keitimas, važiuoklės, 
variklio, suvirinimo ir smulkūs 
darbai. Tel. 8 602 64890.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas ir kitus birius krovinius. 
Tel. 8 690 66155.

ŽEMĖS KASIMO 
DARBAI  

Ø Kasame tranšėjas,  
kūdras, tvenkinius; 

Ø Tvarkome aplinką,  
lyginame žemes; 

Ø Atvežame statybines 
birias medžiagas; 
Tel. 8 698 20600. 

Apleistų sklypų tvarkymas, 
medžių ir krūmų kirtimas. 
Kertamo sklypo plotas nuo 
1 ha. Tel. 8 640 23000.

Pjaunu ir skaldau malkas. Griau-
nu senus pastatus ir dirbu kitus 
ūkio darbus. Tel. 8 677 22930.

Greitai ir kokybiškai MOBI-
LIUOJU GATERIU PJAUNAME 
medieną (iki 11 m ilgio) jums 
patogioje vietoje. Elektra ne-
būtina. Dirbame ir savaitgaliais. 
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.
lt

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
kokybiškai pjaunu medieną. 
Atvykstu į vietą. Tel. 8 601 
02662.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

reikalinga
Svečių namams Birštone 
reikalinga kambarinė, taip 
pat galinti administruoti, or-
ganizuoti atvykstančių svečių 
apgyvendinimą. Atlyginimas, 
priklausomai nuo darbo krū-
vio, nuo 250 iki 550 Eur/mėn. 
Birštonietė būtų privalumas. 
Tel. 8 655 34927.

Baldų įmonei – stalius ir sta-
liaus padėjėjas. Gaminame ne-
standartinius medinius baldus 
ir duris. Tel. 8 679 11884, www.
baldaiirspalvos.lt

Ieškome statybininko, kiemo 
darbininko ir sodybos prižiū-
rėtojo. Mėnesinis atlyginimas 
nuo 555 iki 800 Eur. Tel. 8 687 
71665.

Vairuotojai ir nevairuojantys 
(turintys pasą) nuvairuoti len-
gvuosius automobilius į Ukrai-
ną. Tel. 8 608 55933. 

REKLAMA

Laikyti negaliojančiu
Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
brandos atestatą 3014V Nr. 
018041 ir priedą 3016VP Nr. 
019884, išduotą 2005 m. Au-
driui Ragauskui, laikyti nega-
liojančiu.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazi-
jos brandos atestatą Serija B 
Nr. 182575, išduotą 1997 m. 
Sigitai Žilinskaitei, laikyti ne-
galiojančiu.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alko-
holizmu, Jums gali padėti Birš-
tono anoniminių alkoholikų 
draugija. Susirinkimai vyksta: 
II, IV – 19 val., VII – 17 val., 
Birutės g. 10A („Carito“ ben-
druomenės namai), Birštone. 
Tel. 8 689 36747.

Renginiai
Lapkričio 9 d. 12 val. Prienų 
krašto muziejuje – Lietuvos 
partizanų Povilo Buzo-Žvejo, 
Jurgio Krikščiūno-Rimvydo, 
Kazimiero Pinkvartos-Dešinio 
100 metų jubiliejų paminėjimas.  
Reginio metu bus pristatyta 
Ritos Pauliukaitienės knyga ,,Jur-
gis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo 
artimieji“. Renginyje dalyvaus 
Angelė Jakavonytė, Jakavonis-Ti-
gras, Rita Pauliukaitienė, Sigitas 
Birgelis.

Lapkričio 10 d. 18 val. Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– atlikėjo Andriaus Rimiškio 
koncertas. Bilieto kaina –6 Eur, 
vaikams iki 6 m. – nemokamai. 
Bilietai parduodami Jiezno kul-
tūros ir laisvalaikio centre.

Lapkričio 12 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– animacinis filmas „Monstrų 
atostogos“. Bilieto kaina 4 Eur. 
Filmas dubliuotas lietuviškai. Bi-
lietus galima įsigyti Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centro kaso-
je darbo dienomis 17.00–18.00 
val. ir valandą prieš renginį

Lapkričio 14 d. 17 val. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje – knygos 
„Sūduvos girios“ (Sūduvos girių 
ir miškų ūkio istorinė apžvalga) 
pristatymas. Dalyvaus knygos 
autoriai Algirdas Brukas, prof. 
Romualdas Deltuvas ir dr. Ro-
mualdas Mankus.

Lapkričio 14 d. 17 val. Išlaužo 
kaimų bendruomenės salėje 
– dokumentinio filmo „Dambra-
vos koplytėlės šimtmečio šven-
tė“ peržiūra. Maloniai kviečiame 
sušilti prie arbatos puodelio ir 
malonių prisiminimų.

Lapkričio 14 d. 18 val. Prienų 

kultūros ir laisvalaikio centre 
– „Domino“ teatro interaktyvus 
šou „Alkoholio biblija“. Justinas 
Jankevičius ir Ramūnas Cicėnas 
Prienų žiūrovus pakvies į nepa-
mirštamą degustacinę kelionę 
po pasaulio gėrimų lobyną. Bilie-
tų kaina – 12, 15, 18 Eur. Bilietus 
galima įsigyti Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro kasoje darbo 
dienomis 17.00–18.00 val. ir 
valandą prieš renginį.

Lapkričio 15 d. 17 val. Naujosios 
Ūtos laisvalaikio salėje – Dainų 
ir poezijos vakaras „Kai ruduo 
pasibels į širdį“. Vakaro metu 
naujai išrinktiems Naujosios 
Ūtos seniūnijos seniūnaičiams 
bus įteikti pažymėjimai, susi-
tiksime su Prienų r. savivaldybės 
vadovais.

Lapkričio 15 d. 19 val. Balbie-
riškio kultūros ir laisvalaikio 
centre – Gitarų vakaras „Skam-
ba gitaros stygos...“. Įėjimas 
nemokamas. Dalyvauja atlikėjai 
iš Vilniaus, Alytaus, Birštono, 
Balbieriškio ir Skriaudžių. Va-
karo svečias – atlikėjas Romas 
Dambrauskas.

Lapkričio 16 d. 14 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– XV respublikinis senjorų liau-
diškų šokių kolektyvų konkur-
sinis festivalis „Revuona 2019“. 
Festivalyje dalyvaus Panevėžio, 
Kauno, Vilniaus, Marijampolės, 
Joniškio, Utenos ir Prienų sen-
jorų liaudiškų šokių kolektyvai 
ir ansambliai. Renginys nemo-
kamas.

Lapkričio 16 d. (šeštadienį) 
Birštono parapijos namuose, 
adresu Birutės g. 10 A., Biršto-
nas. Prienų-Birštono diabeto 
klubo „VERSMĖ“ renginys PDD 
minėti. 2018-2019 metų tema 
„Diabetas ir šeima“.

Lapkričio 17 d. 13 val. Skriau-
džių laisvalaikio salėje – legen-
dinės grupės „Nerija“ koncertas. 
Programoje – žymiausi šlageriai: 
„O, kaip bėga metai“, „Siselija“, 
„Vėl švieski man vėl“ ir kt. su 
„Nerijos“ vyrais. Bilietų kaina: 
suaugusiems – 8 Eur, vaikams 
– 4 Eur. Dėl bilietų įsigijimo 
kreiptis tel. 8 699 85050.

Lapkričio 19 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Žilvino Žusino kino filmas 
„Leonė. Bėganti į šviesą“. Bilieto 
kaina 5 Eur. Bilietus galima 
įsigyti ir užsisakyti Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centro bilietų 
kasoje.

Lapkričio 20 d. 11 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Prienų rajono savivaldybės 
„Metų ūkio“ šventė. * Konkurso 
„Metų ūkis“ nugalėtojų apdo-
vanojimai * Atlikėjų Liudo Mi-
kalausko ir Egidijaus Bavikino 
koncertas
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Lapkričio 9 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 07:35
leidžiasi 16:30

Dienos ilgumas 08.55
priešpilnis (12 mėnulio diena)
aurelijus, paulina, Dargintas, 
Skirtautė, Teodoras, Estela

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Lapkričio 10 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė mokslo diena tai-
kai ir vystymuisi

Tarptautinė buhalterių ir audi-
torių diena

Saulė teka 07:37
leidžiasi 16:28

Dienos ilgumas 08.51
priešpilnis (13 mėnulio diena)
andriejus, leonas, Vaišviltas, 

Gelvydė, andrius, Evelina
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Lapkričio 11 d.
PIRMADIENIS

Šv. Martynas, paskutinė ru-
dens šventė

Saulė teka 07:39
leidžiasi 16:26

Dienos ilgumas 08.47
pilnatis (14 mėnulio diena)

Martynas, Vygintas, Milvydė, 
anastazija, Nastė

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Lapkričio 12 d.
ANTRADIENIS

Ožio diena 
Saulė teka 07:41
leidžiasi 16:24

Dienos ilgumas 08.43
pilnatis (15 mėnulio diena)

Juozapotas, Teodoras, ašman-
tas, alvilė, kristina, renata, 

kristinas
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vai-
sius, konservuoti šakniavai-

sius, tręšti.

Lapkričio 13 d.
TREČIADIENIS

Pasaulinė gerumo diena
Saulė teka 07:43
leidžiasi 16:22

Dienos ilgumas 08.39
pilnatis (16 mėnulio diena)
Norvydas, Eirimė, arkadijus

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 14 d.
KETvIRTADIENIS

Pasaulinė diabeto diena
Karaliaus Mindaugo žūties 

diena
Pasaulinė kokybės diena

Saulė teka 07:45
leidžiasi 16:21

Dienos ilgumas 08.36
pilnatis (17 mėnulio diena)

Gotfridas, ramantas, Saulenė, 
Emilis, Judita

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

VANDENS TEMPERATŪRA

+7 NEMUNaS priE NEMaJŪNŲ
+8 kaUNo MarioS 
+10 BalTiJoS JŪra (ŠVENToJi)
+7 kUrŠiŲ MarioS (NiDa)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39kaUNE 
nSv/val. 

40alyTUJE 
nSv/val.

FUkUŠiMoS aE 
7852 nSv/val. 
čErNoBylio aE 
8100 nSv/val. 

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. černobylio aE jų fiksuota 300 mlrd. 

lapkričio

9
Š E Š TA d I E n I S

VIlnIUS
+7

+5
lapkričio

10
SEKMAdIEnIS

+7
KlAIPĖdA

+5 +9+8

lapkričio

11
P I R M A d I E n I S

lapkričio

12
A n T R A d I E n I S

lapkričio

13
T R E Č I A d I E n I S

lapkričio

14
KETVIRTAdIEnIS

lapkričio

15
P E n K TA d I E n I S

VIlnIUS
+10

+6
+10
KlAIPĖdA

+7 +8+6

VIlnIUS
+6

+5
+7
KlAIPĖdA

+5 +8+7

VIlnIUS
+6

+4
+7
KlAIPĖdA

+3 +7+5

VIlnIUS
+9

+6
+9
KlAIPĖdA

+7 +9+7

VIlnIUS
+9

+8
+10
KlAIPĖdA

+8 +10+8

VIlnIUS
+8

+7
+8
KlAIPĖdA

+6 +10+8
Sudoku

Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 iki 
9 taip, kad skai-
tmenys nesikar-
totų eilutėse, 
stulpeliuose bei 
paryškintuose 
9 langelių (3×3) 
kvadratuose.

at
sa

ky
m

ai

Savaitė istorijos puslapiuose

1��� m. lapkričio 9 d.: Bostone, jAV, 
kilo didžiausias gaisras per visą 

šalies istoriją, kurio metu nuniokota �� ha 
miesto teritorijos.

19�9m. lapkričio 9 d.: Berlyno sienos 
griuvimas. Rytų Berlyno gyven-

tojams leista laisvai kirsti Berlyno sieną. Kitą 
dieną gyventojai pradėjo sieną griauti.

191�m. lapkričio 10 d.: Patvirtinta pir-
moji laikinoji Augustino Volde-

maro vadovaujama lietuvos Vyriausybė.

�001m. lapkričio 10 d.: Kinija priim-
ta į Pasaulio prekybos orga-

nizaciją (PPo). PPo veiklą pradėjo 199� m. 
�011 metų pabaigoje joje buvo 1�� narės ir 
�� stebėtojos. lietuva yra šios organizacijos 
narė nuo �001 m.

191� m. lapkričio 11 d.: Vilniuje pir-
mą kartą iškelta lietuvos tris-

palvė vėliava.

1��0m. lapkričio 11 d.: Paskelbta Bel-
gijos valstybė.

1909 m. lapkričio 11 d.: jAV įkūrė lai-
vyno bazę Perl Harboras (Hava-

juose), kurią II pasaulinio karo metu užpuolė 
japoniją, taip įtraukdama jAV į karą.

191�m. lapkričio 11 d.: Pirmojo pa-
saulinio karo pabaiga: Vokietija 

pasirašė Kompjeno paliaubas.

19�0m. lapkričio 11 d.: Paryžiaus 
Žvaigždės aikštėje, po Triumfo 

arka, palaidoti nežinamo kario palaikai ir už-
degta amžinoji ugnis. Tai buvo pirmasis pa-
saulyje paminklas nežinomam kariui.

9�0 m. lapkričio 1� d.: Islandijoje įkur-
tas seniausias pasaulyje veikian-

tis parlamentas Altingas.

1�9� m. lapkričio 1� d.: laikraštyje 
„San Francisko Morning Call“ 

paskelbtas pirmasis septyniolikmečio džeko 
londono apsakymas, kuris vadinosi „Taifūnas 
prie japonijos krantų“.

1�9� m. lapkričio 1� d.: nustatyta diu-
rando linija, riba tarp Afganista-

no ir Britų Indijos, vėliau tapusi faktine siena 

tarp Afganistano ir Pakistano.

1910 m. lapkričio 1� d.: Atliktas pirma-
sis kino triukas pasaulyje – kas-

kadininkas nušoko į Hadsono upę iš degan-
čio oro baliono.

19�0 m. lapkričio 1� d.: Automobilių 
kompanija “Willis Motor Co. “ iš-

bandė pirmąjį pasaulyje visureigį.

1�1� m. lapkričio 1� d.: Rusija pra-
dėjo ketvirtąjį karą su lietuva 

(1�1�-1���).

1��� m. lapkričio 1� d.: Rusijos kariuo-
menė pradėjo Smolensko ap-

gultį, trukusią iki 1��� m. sausio �� d.

1���m. lapkričio 1� d.: niujorke pra-
dėjo važinėti pirmasis pasaulyje 

arklių traukiamas tramvajus.

1�9�m. lapkričio 1� d.: Kristoforas Ko-
lumbas savo dienoraštyje pirmą 

kartą aprašė indėnų vartojamą tabaką.

19�0m. lapkričio 1� d.: naciai nuo 
išorio pasaulio atskiria Varšuvos 

getą, kuriame buvo �00,000 žydų.

Lošimas 
Nr. 1391

2019-11-06

Skaičiai
Pagrindiniai skaičiai: 17, 27, 40, 
43, 46, 47

Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš lietuvos)

6+1 8614200.00€   0
6 443041.50€ 0
5+1 14334.00€ 1
5 2621.00€ 1
4+1 108.00€ 29
4 9.00€ 228
3+1 5.00€ 598
3 1.50€ 4158
2+1 1.25€ 4503
2 0.75€ 31634

kiTo TiraŽo proGNoZĖ: 10,3 mln. Eur

6x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

Battleships is a solitaire version of the classic strategy game in which you must locate and sink a 
hidden fleet. The numbers indicate the number of squares in each row/column that contain a ship
or ship segment.  Clues may indicate water, specific ships, or parts of ships. Circles indicate
submarines (one-square ships). Semicircles indicate ends of larger ships. Large squares
indicate ship middles.  Diamonds are unspecified ship pieces. The complete list of ships
is shown on the right side of the puzzle. No ship may touch another ship, even diagonally.

#1

© 2016 KrazyDad.com

4 1 3 2 0 4

2

3

0

5

1

3

#2

© 2016 KrazyDad.com

4 1 4 1 0 4

3

1

3

3

1

3

#3

© 2016 KrazyDad.com

1 3 1 5 0 4

2

3

2

3

0

4

#4

© 2016 KrazyDad.com

4 0 4 1 4 1

2

3

1

3

0

5

Atraskite ir nupieškite prie-
šų laivus! Eilučių ir stulpelių 
pradžioje surašyti numeriai 
nurodo kiek laivų ar jų fra-
gmentų yra konkrečioje 
eilutėje ar stulpelyje. Šo-
ne surašyti jūroje esantys 
laivai. laivai negali lies-
tis nei šonais nei įstrižai. 
Ieškoti laivų jums padės 
užuomina - laivo arba jū-
ros fragmentas.
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

6

6 9 6 1

4 4 3

3 4 2 4

9 4 4

24 30 30 20 29

33

32

22

16

30

26

24 2.

7 8

8 8

7 9 9 4

9 6

4 1 6 2 6

33 27 36 32 29

35

26

34

43

19

42

30

Matematinis galvosūkis. Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog skaičių sumos su-
taptų horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai.
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

6

6 9 6 1

4 4 3

3 4 2 4

9 4 4

24 30 30 20 29

33

32
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30
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24 2.

7 8

8 8

7 9 9 4

9 6

4 1 6 2 6

33 27 36 32 29

35

26

34

43

19

42

30

Matematinis galvosūkis. Atlikdami sudėties veiksmus raskite kelią nuo apibrėžto 
pradinio skaičiaus iki galutinės, apskritimu apibrėžtos sumos.

Matematinis galvosūkis. Raskite slaptą skaičių - eilučių ir stulpelių skaičių sumą.
ATSAKYMAI

Answers 1 to 86x6 Battleships by Krazydad, Volume 1, Book 1

#1#2

#3#4

#5#6

#7#8
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

54969

696110

46453

34243

67944

2430302029

33

32

22

16

30

26

242.

107387

38843

75994

961099

41626

3327363229

35

26

34

43

19

42

30
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Įrašykite trūkstamus skaičius taip, jog horizontaliiai, vertikaliai ir įstrižai sutaptų skaičių
sumos.
1.

54969

696110

46453

34243

67944

2430302029

33

32

22

16

30

26

242.

107387

38843

75994

961099

41626

3327363229
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